Obec Stebnícka Huta
Obecný úrad Stebnícka Huta
Stebnícka Huta 70
086 33 Zborov

Obec Stebnícka Huta
vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE STEBNÍCKA HUTA
V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu
Hlavného kontrolóra Obce Stebnícka Huta.
Požiadavky na kandidátov:
• ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
• min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
• morálna bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Doklady k prihláške:
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
• písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v z.n.p. .
Všeobecné podmienky:
• hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom obce
a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
• funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce či funkciou podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.
• hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 8,5 % pracovný úväzok.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra obce Stebnícka Huta 2019 – neotvárať.“
na adresu: Obec Stebnícka Huta, Stebnícka Huta 70, 086 33 Zborov
Uzávierka prihlášok je 10. septembra 2019 o 12:00 h.
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční: na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.
Zverejnené na: vývesnej tabuli a www.stebnickahuta.sk.
V Stebníckej Hute, 12. júl 2019
Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

