Zápisnica
Z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale, konaného
dňa 7. januára 2013
prítomní: podľa prezenčnej listiny
program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie podmienok pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Prítomných poslancov privítal a mimoriadne zasadnutie viedol starosta obce. Konštatoval,
že sú prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva, preto je zasadnutie uznášania schopné.
Informoval prítomných o dôvode zvolania mimoriadneho zasadnutia a programe rokovania.
Program rokovania poslanci jednohlasne prijali.
2. Určenie podmienok pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starosta obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu určiť nasledovné podmienky pre obsadenie
funkcie hlavného kontrolóra obce :
 pracovný úväzok 0,147 %, t.j. 5,5 hod. /týždenne
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 znalosť právnych noriem samosprávy
Doklady, ktoré kandidát k prihláške dokladá :






písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7
ods.1a2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za
účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať v termíne do 15.2.2013 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu v zalepenej obálke
označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.
Výberové konanie odporúčam vykonať na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
22. februára 2013 o 18:00 hod. Úlohy výberovej komisie vykonajú prítomní poslanci
obecného zastupiteľstva, voľba do funkcie predsedu komisie bude vykonaná na zasadnutí
OZ.
4. Uznesenie
Uznesenie tvorí prílohu tejto zápisnice.

5. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie ukončil.
V Hornom Piale, dňa 7.1.2013
Zapísala: Adriana Szántó

Overili:
Milena Balážová
zástupca starostu

Ľudovít Húdik
starosta obce

UZNESENIE
z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale zo dňa 7.1.2013

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale :

Uznesením č. 1/2013
1. určuje nasledovné podmienky pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce:
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Horný Pial s týždenným pracovným
úväzkom 0,147 %. (5,5 hod./týždenne)
Požiadavky na kandidátov:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 bezúhonnosť
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 znalosť právnych noriem samosprávy
Doklady, ktoré kandidát k prihláške dokladá :
 písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7
ods.1a2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za
účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Termín na podanie prihlášky a dokladov:
 do 15.2.2013 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu v Hornom Piale v zalepenej
obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
2. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial na deň 22.2.2013 o 18:00 hod.
na Obecnom úrade v Hornom Piale
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Hornom Piale, dňa 7.1.2013

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

