
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce TURECKÁ

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká v zmysle ustanovenia §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznesením č. 9/2021 zo
dňa 15.02.2021

vyhlasuje

voľbu Hlavného kontrolóra obce Turecká, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Turecká dňa 21.06.2021

Deň nástupu hlavného kontrolóra obce Turecká do zamestnania 01.07.2021. Pracovný úväzok je
určený v rozsahu 8 %.

Voľba hlavného kontrolóra obce Turecká sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ obce Turecká
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turecká.

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Zákonná požiadavka na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača ( nie sú podmienkou pre účasť vo voľbe):
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy,
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
- komunikačné schopnosti,
- flexibilnosť,
- znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office,

Internet)

Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná

ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail, telef. kontakt)

Povinné prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:
- písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení
EU o GDPR na účel vykonania voľby Hlavného kontrolóra obce Turecká,

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie
dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. písm. a) zákona  č.
330/2007 Z.z. o registri trestov

Ďalšie prílohy k písomnej prihláške:
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície,



- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie
hlavného kontrolóra obce,

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:
- do 04.06.2021 (vrátanie prihlášok zasielaných poštou)

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra obce Turecká musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Tureckej. Pri osobnom odovzdávaní –
do podateľne Obecného úradu v Tureckej. Pri odovzdaní poštou na adresu: Obecný úrad Turecká,
Turecká 341, 976 02  Turecká. Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej
pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať“.

Otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra obce Turecká, posúdenie
splnenia náležitosti prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov a kvalifikačných
predpokladov jednotlivých kandidátov vykoná komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva,
ktorá najneskôr do 09.06.2021 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti
písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku a povinné prílohy prihlášky a z obcou
zabezpečeného výpisu registra trestov vydaného generálnou prokuratúrou SR bude vyplývať, že je
bezúhonnou osobou v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (za
bezúhonného sa nepovažuje ten kandidát, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin),
bude zaradený do voľby Hlavného kontrolóra obce Turecká a bude Obecným úradom v Tureckej
pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tureckej, ktoré sa uskutoční 21.06.2021. Uchádzači
budú pozvaní elektronickou poštou(e-mailom) a zároveň im bude zaslaná pozvánka prostredníctvom
poštového podniku najmenej 8 dní pred konaním voľby, t.j 11.6.2021 formou doporučenej zásielky
adresovanej „do vlastných rúk“ s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania volieb na Obecnom
zastupiteľstve v Tureckej sa prezentovať v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút.

Plat hlavného kontrolóra je určený podľa §18 c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

V Tureckej dňa 16.02.2021

Ivan Janovec v.r.
                                                                                                                         starosta obce Turecká
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