VÝBEROVÉ KONANIE – POZÍCIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE MUŽLA

Obecné zastupiteľstvo v Mužle v súlade s § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mužla a určuje deň konania voľby na 20. 07. 2022
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mužle.
Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Mužla je určený na 20 % týždenného pracovného
času, s nástupom do pracovného pomeru 01. 08. 2022.
Všeobecné podmienky :







hlavný kontrolór je podľa ustanovenia § 18 a) odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov volený na 6 rokov. Je zamestnancom obce a podľa
odst. 6 vyššie cit zákona sa pracovný pomer dohoduje na kratší pracovný čas a to 0,20 %
z celku,
za svoju činnosť zodpovedá Obecnému zastupiteľstvu obce Mužla ( ďalej len OZ Mužla),
ktorému predkladá správu o výsledkoch kontroly na jeho najbližšom zasadnutí,
funkcia hlavného kontrolóra obce nie je zlučiteľná s výkonom poslanca OZ Mužla, funkciou
v správe, dozornej rade, prípadne v inom orgáne obce,
vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce,
zúčastňuje sa na zasadnutiach OZ Mužla.
Vykonáva kontrolu:








nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu,
účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo
poskytnutých, fondov a dotácií,
hospodárenie s finančnými prostriedkami obce,
kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OZ Mužla,
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov
obce.
Preveruje:





tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
opodstatnenosť zaradenia, alebo zrušenia poplatkov obce,
daňové nedoplatky.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra


ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,



bezúhonnosť,



spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:



znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,



znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej
územnej samosprávy.

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:


meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, email),



štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,



úradne overení doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie
dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,



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,



výpis z registra trestov



čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,



písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely
vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí OZ Mužla,

Termín na doručenie prihlášok:
Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mužla prihlášky zasielajú ( poštou alebo
elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom) alebo doručujú osobne najneskôr 14 dní
pred dňom konania voľby, t. j. do 6. júla 2022 do 1200 hod. (vrátane prihlášok zasielaných
poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Mužla zašle písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Obecný úrad Mužla
Mužla č. 711
943 52 Mužla
alebo osobne doručí na Obecný úrad v Mužle v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra Obce Mužla – neotvárať!“.
Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov
Obecná rada zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určilo obecné zastupiteľstvo
na svojom I. ustanovujúcom zasadnutí. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie
termínu a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Mužle, ktoré sa bude konať dňa 20. júla 2022, kde každý kandidát bude mať
právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 5 min.

V Mužle, dňa 8.6. 2022
Ing. Farkas Iván, v.r.
starosta obce

Zverejnené na :

- webovej stránke obce – www.muzla.sk
- úradnej tabuli na Obecnom úrade v Mužle

