Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Ľubochni
konaného dňa 17.októbra 2018
číslo 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni
I. vyhlasuje
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 28. novembra 2018 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Ľubochni.
II. ustanovuje
• spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Ľubochňa v zmysle §18a
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním
poslancov Obecného zastupiteľstva v Ľubochni
• samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v
akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad; každý kandidát má právo na
vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu
max. 5 minút.
náležitosti prihlášky:
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III. určuje
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomické
pracovný úväzok: 5 hodín týždenne
termín nástupu do práce: 3. decembra 2018
ďalšie požiadavky:

• prax minimálne 5 rokov
• bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov
iné predpoklady :
• prax z kontrolnej činnosti alebo z činnosti v samospráve vítaná
• termín ukončenia podávania prihlášok: 13.11.2018 do 12.00 hod.
• miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s
požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Ľubochňa,
Starosta obce,
nám. akad. Ľ. Nováka 143/1,
034 91 Ľubochňa
s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRÁŤ !.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva : 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Zdržali sa: 0
Proti: 0
V Ľubochni 17.októbra 2018
v. r.
Ing. Peter Dávidík
Starosta obce

