Obec Rakša v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ č. 13/2019
zo dňa 10.4.2019

vyhlasuje výberové konanie
na funkciu hlavného kontrolóra obce Rakša
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Rakša doručia do 21.5.2019 (utorok)
do 16.00 hod. na adresu : Obec Rakša, Rakša č. 81, 039 01 Turčianske Teplice, prihlášku
spolu s povinnými prílohami poštou, alebo osobne v zalepenej obálke s označením
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE RAKŠA – „NEOTVÁRAŤ!“
Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.5.2019 (streda) na Obecnom úrade v Rakši.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Rakši do konca mája 2019.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 0,025 .
Všeobecné podmienky:
Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce
a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,
Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
Ďalšie predpoklady:
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí, právnych predpisov
týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- flexibilnosť,
- užívateľské ovládanie počítača,
- zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť
- občianska a morálna bezúhonnosť.
Požadované doklady – prílohy prihlášky:
- údaje kandidáta: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o
absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v
obecnom zastupiteľstve.
Deň nástupu do zamestnania: 1.6. 2019
V Rakši 11.4.2019
Zverejnené dňa: 12.4.2019

Eva Gajdicová
starostka obce

