Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipníky
Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
Uznesenia OcZ č. 144/2021 zo dňa 15.03.2021 vyhlasuje voľbu hlavného
kontrolóra obce Lipníky na deň 28.04.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášky:
Úväzok: 5 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
POŽIADAVKY
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie podmienky:
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
Náležitosti prihlášky a prílohy:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mobil, e-mail),
b) profesijný životopis,
c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a či je členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť,
d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby.
Termín a miesto doručenia prihlášky:
Do 14.04.2021 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:
Obec Lipníky
Lipníky 100
082 12 Kapušany
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.
Voľba hlavného kontrolóra sa bude konať dňa 28.04.2021 o 16:00 hod. na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Lipníky ustanovilo v súlade s § 18a ods. 3 zákona NRSR č.
369/1990 Z. z. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - tajným hlasovaním.
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