Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jarabina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Jarabine v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Jarabina
na deň 12.6.2019 so začiatkom o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Jarabine, Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce
Pracovný úväzok: 0,2
Deň nástupu do práce: 21.6. 2019
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť prostredníctvom pošty alebo odovzdať svoju
písomnú prihlášku najneskôr do 29.5.2019 do 14.00 hod., t.j. 14 dní pred dňom konania voľby do
podateľne Obecného úradu v Jarabine na adresu: Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina v
zalepenej obálke označenej názvom „Voľba hlavného kontrolóra obce Jarabina – neotvárať“.
Požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
- kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb založených obcou, zákon o finančnej kontrole, zákon o
rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších
právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce
- počítačové zručnosti (Microsoft Word, Office, Internet, Outlook, Excel)
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta podľa § 10 ods. 4 písm. a zákona č. 330/2007 z.z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trvalého bydliska,
- kontaktné údaje kandidáta: e-mailová adresa a telefónne číslo;
- prílohy prihlášky:
 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a o tom, či je kandidát hlavným kontrolórom aj v inej obci.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra:
1. Na voľbu hlavného kontrolóra obce Jarabina budú prizvaní len tí kandidáti, ktorí splnili
podmienky určené zákonom
2. Každý pozvaný kandidát bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zassadnutí obecného
zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní maximálne 10 min.
3. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jarabine
4. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb,
zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby
5. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom
6. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení podľa abecedy ( podľa priezviska ), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a
akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Jarabina
7. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať
môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky
8. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: a) na predpísanom tlačive b) so zakrúžkovaním iba
jedného kandidáta
9. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo Dopísané
mená sa neprihliada
10. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú 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.
11. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
a. počet prítomných poslancov
b. počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
c. počet odovzdaných hlasovacích lístkov
d. počet platných hlasovacích lístkov
e. počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
f. výsledok voľby, resp. 2. kola voľby
g. meno zvoleného kandidáta
12. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť
pracovnú zmluvu

v Jarabine dňa 3.5.2019

Lívia Kovalčíková
starostka obce

VZOR

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dolupodpísaný/á

titul, meno, priezvisko: ……………………………………
nar.

……………………………………

trvale bytom:

……………………………………

tel. č.:

……………………………………

e-mail:

……………………………………

(ďalej aj ako ,,dotknutá osoba”)

týmto udeľujem prevádzkovateľovi Obec Jarabina, IČO: 00329932, sídlo: Jarabina 58, 065 31 Jarabina
(ďalej aj ako ,,prevádzkovateľ”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účel voľby hlavného
kontrolóra Obce Jarabina.

Rozsah poskytnutých osobných údajov je nasledovný: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý
pobyt, tel. č., e-mail.

Súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov od podania prihlášky.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať
rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje
môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na
prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov.

Týmto potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že uvedené
osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V......................... dňa..................

..................................................
podpis dotknutej osoby

