
 OBEC  MOST PRI  BRATISLAVE
Obecný úrad, Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave

Oznámenie o vyhlásení voľby
 hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave

Obecné zastupiteľstvo v Moste pri Bratislave v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2, zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí
dňa 19.08.2021 uznesením č. 108/5/2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Most pri Bratislave  na deň 21. októbra 2021.

Voľba hlavného kontrolóra  sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Moste
pri Bratislave  dňa 21. októbra 2021 s jeho začiatkom  o 18.00 hod. v obradnej miestnosti
Obecného úradu v Moste pri Bratislave.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
1.Kvalifikačné predpoklady:

-v zmysle §18a ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie

-znalosť základných noriem samosprávy

2.Iné predpoklady:
-prax vo verejnej správe min. 5 rokov, v kontrolnej alebo ekonomickej oblasti vítaná

Všeobecné podmienky:
1.Písomná prihláška musí obsahovať najmä:

-meno, priezvisko, príp. titul, bydlisko, dátum narodenia, kontakt (telefónne číslo a e
-mail)

2.K prihláške je potrebné doložiť:
-údaje potrebné na vyžiadanie  výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)

zákona NR SR č.330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

-úradne overenú kópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní

-profesijný životopis
3.Termín na ukončenie podávania prihlášok je deň 1. októbra 2021 do 12.00 hod. .
4.Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce sa stanovuje na

deň 19.11.2021.
5.Dĺžka pracovného úväzku hlavného kontrolóra je na 15 hodín týždenne, t. j. na 0,40

úväzku.
6.Prihlášku s požadovanými dokladmi je treba doručiť v zalepenej obálke označenej

heslom: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, osobne do podateľne Obecného
úradu v Moste pri Bratislave alebo zaslať na adresu: Obec Most pri Bratislave,
Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave, tak, aby bola doručená na obecný úrad
najneskôr 1. októbra 2021 do 12.00 hod. Prihlášky doručené  po tomto termíne nebudú
akceptované a nebude sa na ne prihliadať.

7.Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave bude tajným
hlasovaním.

 
8.  Uchádzači, ktorí splnia požadované podmienky budú písomne pozvaní na voľbu HK.

        Ing. František Mastný
        starosta obce
 




