
Obecné zastupitel'stvo OBCE KOPRIVNICA v zmysle uznesenia č. 312020
zo dňa 25.09.2020, v súlade s § 18a ods. 2 zákonaó.36911990 Zb.

o obecnom zriadení v platnom znení

vyhlasuje

vol'bu hlavného kontrolóra OBCB KOPRIVNICA

Úvázok: 14 hod. mesačne
(schválenýv OZpredvyhlósenímvoťby podťa ods.6 § 18azdk 369/1990)

Deň konania vol'by: 29.12.2020

Adresa odovzdania prihlášky: Obecný úrad Koprivnica, Koprivnica 126
086 43 p. Koprivnica

Termín odovzdania prihlášok z do 14.12,2020 do 15,00 hod.

v uzatvorenej obálke označenej ,,VOLBA HK -NEOTVÁRAŤ"

Súčast'ou prihlášky musí byt':

. údaje potrebné navyžiadanie výpisu zregistratrestov podťa §10 ods.4 písm. azéů<ona

č,33012007 o registri trestov
. dokladovzdelaní /úradne overená fotokópia/
o profesijný životopis s prehťadom doterajšej pracovnej praxe

. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zék. é.l8/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kvalifi kačné predpoklady a požiadavky:

. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

. bezúhonnosť

. účasť na vol'be hl. kontrolóra obce

V Koprivnici, dňa 19.11.2020

Zverejnené na:
www,koprivnica,sk
uluesnej tabuli obce

_/?4-
Ing. Peter Krupa

starosta obce



Všeobecné podmienky:
_ hlavný kontrolórje volený obecným zastupiteťstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce

a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteťstvu, ktorému lx štvrt'ročne podáva správu
o svojej činnosti,

_ funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučitefná s qýkonom funkcie poslanca obecného
zastupitel'stva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgiáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajticich z pósobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štáfu, prípade vo vlastníctve

iných právnických a fyzických osób, kíory bol obci zverený,
- rlčtovnícWa a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien azávereěného účtu,
_ správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo

poskytnut}ch, fondov a dotácií,
- hospodárenie s finančnými prostriedkami,
- plnenie úloh vyplývajrlcich zo zákona o obecnom zriadeni azrozhodnutl orgiánov obce,
- dodržiavanie všeobecne závázných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:
r tvorbu a čerpanie rozpočtu'obce,
. opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanovisktí :
- k návrhu rozpočtu azávereěnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupitel'stvom,
- možnosti poskytovania úveru, póžičky a dotácií,
- qýsledky kontroly predkladá obecnému zastupitel'stvu,


