Obec Dúbrava
Dúbrava 54, 053 05 Beharovce
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
obce Dúbrava
Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave v súlade s § 18a/ ods. 4 a ods. 8 písm. c/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 6/2/2019 Obecného
zastupiteľstva v Dúbrave zo dňa 12.06.2019

vyhlasuje
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra/ky obce Dúbrava

Povinné podmienky:
- Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, právnické vzdelanie
- Písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra,
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- Prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy.
Všeobecné podmienky:
- Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a za
svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,
- Zúčastňuje sa podľa potreby na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Vykonáva kontrolu:
- Nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, pripadne vo vlastníctve iných
právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- Príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- Správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov
a dotácií,
- Hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,

- Plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce
- Dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
- Vykonáva kontrolu tvorby a čerpania rozpočtu obce,
- Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.
Vypracúva odborné stanoviská:
- K návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- K možnostiam poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
- K výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému
zastupiteľstvu.
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju funkciu v obci Dúbrava s mesačným pracovný úväzkom
0,1.
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať,
alebo osobne doručiť v termíne do 31.07.2019 do 12:00 hod. na Obecný úrad v Dúbrave,
Dúbrava 54, 05305 Beharovce, v uzavretej obálke označenej:

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční
zastupiteľstva v Dúbrave.

v termíne do 31.08.2019 na zasadnutí Obecného

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.

V Dúbrave 12.06.2019

Hovančík Ondrej v. r.
starosta obce

