Obec Granč - Petrovce

OcÚ Granč - Petrovce, ul. Gašparovec l07/8, Granč – Petrovce, 053 05,
tel. 053 4699108, e-mail: obecgrancpetrovce@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE GRANČ – PETROVCE
VYHLASUJE

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľbu hlavného kontrolóra obce Granč - Petrovce,

ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2016 17:00 hod. na obecnom úrade.

Obecné zastupiteľstvo určuje tieto náležitosti prihlášky:
- prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi meno a priezvisko, titul,
dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, iné kontaktné údaje – e-mail, telefón,
mobil a pod.,
- vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou kópiou
dokladu o najvyššom vzdelaní,
- prax minimálne 5 rokov v ekonomickom, alebo právnickom odbore, výhodou je aj 5
ročná prax vo verejnej správe (samospráve)
- bezúhonnosť zdokladovaná originálnym výpisom z registra trestov nie starším ako 3
mesiace alebo jeho úradne overenou kópiou,
- profesijný životopis,
- informácia o užívateľskom ovládaní počítača vrátane základných softvérových
aplikácií – office, internet, e-mail,
- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zák. č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Granč - Petrovce. Písomný súhlas obsahuje
najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah
osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho
odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto
súhlas dáva, neplatný.
- pracovný pomer bude uzavretý na 10% úväzku pracovného času.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra v určenej lehote prihlášku zašlú poštou, alebo ju
osobne doručia v zalepenej obálke s označením:
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE GRANČ - PETROVCE „NEOTVÁRAŤ“

Termín odovzdania prihlášky:
Adresa pre doručenie prihlášky:

Vyvesené:
Zvesené:

do 11.11.2016 do 13:00 hod.
Obec Granč – Petrovce
Obecný úrad
ul. Gašparovec 107/8
053 05 Granč – Petrovce

