Č. k.: 706/2016
Obec Sirník v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/IX/2016 zo dňa
30.09.2016 vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Sirník s pracovným úväzkom 0,10 t. j. 4 hod.
týždenne.
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.
 min. 3 ročná prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej,
 morálna bezúhonnosť,
 znalosť zákonov v účinnom znení: 431/2002 Z. z. o účtovníctve; 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme; 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite; 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení; 138/1991 Zb. o majetku obcí; 9/2010 Z. z. o sťažnostiach; 311/2001 Z. z. zákonníka práce; 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Náležitosti prihlášky:
 osobné údaje kandidáta,
 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis,
 čestné prehlásenie o odbornej praxi.
3. Rozsah činnosti hlavného kontrolóra:
1) kontrola
a) nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve
iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
b) príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
c) vybavovania sťažností a petícií,
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d) dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva,
e) dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi,
2) vypracovanie odborných stanovísk k:
a) návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
b) možnosti poskytovania úverov a dotácií,
c) výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich predkladá
obecnému zastupiteľstvu
d) zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom,
e) ďalšie činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.
4. Spôsob doručenia prihlášky:
 kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Sirník odovzdajú osobne alebo zašlú poštou
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Sirník



uzávierka prihlášok je 04. novembra 2016 do 11:30 hod.
voľba sa uskutoční dňa 18. novembra 2016 o 18.00 hod. na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Každý kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní
obecného zastupiteľstva v maximálnom rozsahu 5 minút.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení do 5 pracovných dní od vykonania
výberového konania.
Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!
Uchádzači, ktorí nesplnia požadované kritériá, nebudú zaradení do výberového konania!
V Sirníku 07.10.2016

v. r. Viktor Kalán
starosta obce

