
Obecné  zastupiteľstvo vo  Veľkom Poli   

 

v zmysle § 18a ods.2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje  

 

voľbu hlavného kontrolóra  

 

 

Deň konania voľby: 22. februára  2019 

 

Kvalifikačné a iné predpoklady kandidáta: 

- vzdelanie minimálne podľa § 18a ods.1) zákona o obecnom zriadení (369/1990 Zb.) 

- bezúhonnosť  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- skúsenosti s prácou v oblasti vnútornej kontroly, v ekonomickej alebo právnickej 

oblasti vítané 

 

Požadované doklady, ktoré je kandidát povinný predložiť: * 

- písomná prihláška kandidáta, ktorá okrem iného musí obsahovať jeho meno, 

priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón)  

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej 

pracovnej pozície 

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

- písomný súhlas kandidáta  so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby 

 

* nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie kandidáta 

z procesu voľby 

 

Prihlášku spolu s ďalšími požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo 

osobne na adresu  Obecný  úrad vo Veľkom Poli ,  966 74 Veľké Pole . Obálku je potrebné 

označiť heslom : „Voľba HK – Neotvárať“ najneskôr do 18.februára 2019 do 12.00 hod.  

Rozhodujúcim pre doručenie je dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky Obecného  

úradu vo Veľkom Poli. 

 

Kandidáti, ktorí spĺňajú kvalifikačné a iné predpoklady a predložia v stanovenom 

termíne všetky požadované doklady, sa zúčastnia zasadnutia Obecného  zastupiteľstva vo 

Veľkom Poli  dňa 22.2.2019 so začiatkom o 16.00 hod., kde sa budú prezentovať  pred 

poslancami v časovom trvaní 5 minút ešte pred začatím voľby. 

 

Mesačný plat HK bude podľa § 18c zák. SNR č.369/1990 Zb .o obecnom zriadení. HK bude 

vykonávať svoju činnost v obci Veľké Pole s úväzkom 0,15 . 

 

 

Vo Veľkom Poli , 08.01.2019 

František Demeter 

     starosta obce    


