
OBEC  Melčice - Lieskové 

Obecný úrad  913 05  Melčice – Lieskové 119

VOĽBA  
HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  MELČICE – LIESKOVÉ

Obecné zastupiteľstvo v Melčiciach – Lieskovom uznesením číslo 77/11/OZ  zo dňa 09.11.2011

v y h l a s u j e

deň  konania  voľby  hlavného  kontrolóra  Obce  Melčice  –  Lieskové  na  deň  21.12.2011  v 
zasadačke  Obecného úradu v Melčiciach – Lieskovom,  pričom voľba sa uskutoční v rámci 
programu mimoriadneho zasadnutia OZ v Melčiciach – Lieskovom.

Pracovný úväzok : 0,1

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky :

1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Obce Melčice – Lieskové je 
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, bezúhonnosť, znalosť podvojného 
účtovníctva a prax vítaná.

2) Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 
obsahovať :

a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /telefón/
b/ profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
c/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3) K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy :
a/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 odst. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 
Obce Melčice – Lieskové na rokovaní OZ Melčice – Lieskové. Písomný súhlas obsahuje 
najmä údaj 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.

4) Termín doručenia prihlášok je do 6. 12. 2011 do 15.00 hodiny
na adresu : Obec Melčice – Lieskové, Obecný úrad 913 05 Melčice – Lieskové 119
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ.
Uchádzač, ktorý splní podmienky bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 
v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

V Melčiciach-Lieskovom, 10.11.2011
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