OBEC Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03
-----------------------------------------------------------------Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce Bretejovce
Obecné zastupiteľstvo v Bretejovciach v zmysle § 18 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Bretejovce
Obecné zastupiteľstvo v Bretejovciach uznesením č. 17 /2020 zo dňa 4.6.2020:
1. Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 15.7.2020 o 18.00 hod.
2. Určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 5 %
3. Konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a podľa §3 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme
4.Stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
a) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 1.7.2020 12:00 hod. na adresu obecného úradu,
b) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a/
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonicky, prípadne e-mailový kontakt,
c) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
a životopis uchádzača,
d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
5.Zriaďuje komisiu v zložení Pavel Mylan, Emília Kövérová, Ing. Vladimír Beliš na posúdenie
zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu
v deň konania voľby hlavného kontrolóra,
6.Každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10-minútového vystúpenia pred obecným
zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.

Prihlášku je potrebné zaslať do 1.7.2020 na adresu:
Obecný úrad
Bretejovce 84, 082 03 Lemešany
v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Bretejovce
NEOTVÁRAŤ".

Spôsob vykonania voľby:
1.O výsledku otvorenia obálok sa spíše zápis, ktorý bude ako príloha k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra. Zápis musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom
termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené
podmienky.
2.Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov sa uskutoční po otvorení obálok
a vyhodnotení splnenia podmienok hneď na zasadnutí OcZ 15.7.2020
Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí.
Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp.
poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a
viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný.
Vykonanie voľby:
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší
počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v
súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Deň nástupu do práce určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Zverejnené na www.bretejovce.sk a vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 5.6.2020
Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Bretejovciach , tel. 051/7931213 počas úradných hodín.

Pavel Mylan
Starosta obce

