
VYHLASENIE VOEBY HLAVNÉHO KONTROLORA 
OBCE VEEKÝ ČEPČiN 

Obecné zastupiterstvo vo Verkom Čepčine v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni a uznesenia obecného zastupiterstva 
obce Verký Čepčin č MOP°27  zo dria 5.marca 2021 vyhlasuje vol'bu hlavného 
kontrokira obce s avazkom 0,084% . 
Funkčné obdobie hlavného kontrol6ra sa začfna driom, ktory je určeny ako deri nástupu do 
práce, tymto driom je 1. júl 2021. 

Deň  konania vorby hlavného kontrol6ra obce Verký Čepčin - piatok - 4.6.2021 . 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrol6ra :  

1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musi kandiddt na funkciu hlavného kontrol6ra spiriať  
- ukončené minimálne apine stredné vzdelanie 

2) d'alšie podmienky 
- znalosť  legislativy a noriem na Urovni samosprdvy 
- práca s počitačom na uživaterskej .drovni (Microsoft Word, Excel) 
- flexibilnosť  
- zmysel pre zodpovednosť, presnosf, dôslednosť  a samostatnosf 

3) Ndležitosti pisomnej prihlášky: 
a/meno, priezvisko, titul, &turn narodenia, bydlisko, kontaktné Udaje (e-mail, telef6n) 
b/ štruktUrovaný profesijn 'y životopis 
c/ firadne overerul fotok6piu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelanf, 
d/ ildaje , potrebné na vyžiadanie vypisu z registra trestov /§ 10 ods. 4 pism. e/ 
zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a dopineni niektorých 
zákonov v zneni zákona 6. 91/2016 Z.z. 

e/ informáciu o torn, či ku driu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykondva 
inú zdrobkovú činnosť  alebo je členom riadiacich, kontroln 'ych alebo dozorných 
orgdnov právnických osôb, ktoré vykondvajfi podnikaterskú činnosť  
f/ súhlas so zverejnenim osobných fidajov podra zákona 6.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných fidajov v zneni neskoršich predpisov 

Termin odovzdania pisomnej prihlášky: 
Pisomnú prihldšku musi kandiddt odovzdať  spolu s požadovanymi dokladmi najneskôr 
do 14. mája 2021 v zalepenej obálke na adresu: Obec Verký Čepčin 12, 038 45 Malý 
Čepčin 

ZalepenU obálku označiť  textom : „Vorba hlavného kontrol6ra — Neotvárať!" 



Ďalšie podrobnosti o sp6sobe a vykonani vaby hlavného kontrolóra 

1. Spilsob vykonania vol'by hlavného kontrol6ra 

- verejným hlasovanim 

2. Uchidzač, ktorS,  spini kvalifikačný predpoklad, niležitosti pisomnej prihhišky a včas 
podd pisomn6 prihldšku, bude zaradený ako kandidát do vorby na funkciu hlavného 
kontrol6ra obce Verky C;epčin Komisia v zloženi Mgr. Magdaléna Zelienkovi, Stanislav 
Chvojka, Janka Zuzulovli otvori obdlky, posúdi spinenie naležitosti prihldšok jednotlivých 
kandiddtov na funkciu hlavného kontrol6ra a vydd zoznam kandidátov na funkciu hlavného 
kontrol6ra najnesk6r do 24.5.2021. Uchddzačom, ktori spinia požadovan6 podmienk.y bude 
Obecným aradom vo Verkom C.'.epčine zaslana pozvanka na vorbu hlavn6ho kontrol6ra 
.najmenej 7 dni pred konanim vorby, tj. najnesk6r 28.5.2021 

3. KaždSTkandidit na funkciu hlavného kontrol6ra rná prdvo na vystapenie pred 
poslancami obecného zastupiterstva obce Verký Č'epčin v C.asovom rozsahu maximdlne 5 
min6t, kandiddti sa buda predstavovar v abecednom poradi. 

4. Po prezenticii všetkfth kandiditov pristiipia poslanci k verejnimu hlasovaniu za 
ka2d6ho kandiddta postupne. Na zvolenie hiavného kontrol6ra je potrebný síthlas 
nadpolovičnej vdčšiny všetkych poslancov. Ak ani jeden z kandiddtov tak6 vkšinu neziska, 
obecn6 zastupiterstvo ešte na tom istom zasadnuti obecného zastupiterstva vykond druh6 
kolo volieb, do ktorého postapia dvaja kandiddti, ktori získali v prvom kole volieb najvaaí 
počet platných hlasov. V pripade rovnosti hlasov do druh6ho kola volieb postupuja všetci 
kandiddti s najvačšim počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandiddt, 
ktorý ziska najváčši počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 
následne rozhoduje hebom. 

Vo Verkom Čepčfne, &la 08.03.2021 

Jana Bod'ová — starostka obce 
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