
UZNESENIE 
zo dňa 27.4.2017 

číslo 24 

OBECNÉ ZASTUPTEĽSTVO OBCE VOJANY 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce 
Vojany na 28. september 2017 o 18:30 hodine. 
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01 .10.2017 do 30.09.2023 a vykoi;iáva sa 
v rozsahu 20% pra~ovného úväzku. 

' Podrobnosti o podmienkach účasti na voľbe hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: 
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Vojany: 

a) kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie 

b) bezúhonnosť .· „~~ " 
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom r9zsa:1Í.u. ·' · 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kont~ilý udaj (telefón, e-mail) 

b) písomný súhlas so zverejnením osobných údajoy· :~„ť-zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorsíčn predpisov na účely vykonania voľby 
hlavného kontrolóra. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, 
komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, doba platnosti súhlasu, 
podmienky jeho odvolania a vlastnoručný podpis osoby, ktorá súhlas dáva 

c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahn1:1tom stupni vzdelania, 
d) profesijný životopis s prehľadom doteraj šej praxe s uvedením pracovnej pozície, 
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
g) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra (max. v rozsahu 2. strán A4). 

3. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 14.9.2017 do 11.00 hodiny. Prihlášku je 
.... 

potrebné odovzdať na sekretariáte Obecného úradu Vojany, Vojany č. 72, PSC 076 72. 
Obálku je potrebné označiť: „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vojany -, .... 
NEOTVARAT". 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Béreš, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi/ 
proti , zdržal sa O 

"l 

Gabriel Franko ... ..... ..... .. .......... ..... . 
' 

Zoltán Béreš ........ ·-~~··· ....... . 

.., 

Stefan Czinke 
starosta obce 
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