VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR
OBCE KALUŽA
Označenie (jednacie číslo): 1VK/2019
Popis (anotácia):
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KALUŽA
Obec Kaluža uznesením č. 19/2019 zo dňa 26. februára 2019 vyhlasuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KALUŽA
v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kaluža ( úväzok 0,10 ) musí spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce
-

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Náležitosti písomnej prihlášky:
-

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

-

štruktúrovaný profesijný životopis,

-

úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-

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,

-

kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a školení,

-

čestné prehlásenie o odbornej praxi,

-

čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-

písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle §14 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na
účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.

3. Spôsob doručenia prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kaluža zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s
predpísanými náležitosťami a prílohami do 27. marca 2019 do 14:00 hodiny na adresu Obecný úrad
Kaluža
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4. Deň voľby hlavného kontrolóra obce a deň nástupu do práce :
- deň voľby hlavného kontrolóra obce Kaluža sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
12. apríla 2019
- deň nástupu do zamestnania od 15. apríla 2019

Ing. Jana Macejková
starosta obce, v.r.

