Obec Kružno
Na základe § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na funkciu: hlavný kontrolór obce Kružno
Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej,
právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenie obce a rozpočtových organizácií,
zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov
- občianska a morálna bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
obce Kružno
Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce
a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, príp. v inom kontrolnom orgáne obce
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
- preveruje: - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce
- daňové nedoplatky
- vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením
- k možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov
predkladá obecnému zastupiteľstvu
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Kružno zašle poštou alebo osobne doručí
svoju písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v zalepenej obálke
označenej: „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Obec Kružno, Obecný úrad Kružno 38, 979 01 Rimavská Sobota najneskôr do 1.3.2018 do
14:00 hod..

Termín a miesto výberového konania:
- budú všetkým uchádzačom oznámené dodatočne

V Kružne dňa 15.2.2018

Pavel Černák
starosta obce

