UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine,
konaného dňa 18. augusta 2017

Uznesenie číslo 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pružine
A/ schvaľuje
1/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik,
Ing. Ján Janiga,
p. Peter Vrábel,
2/ overovateľov zápisnice:

p. Dušan Jance,
p. Vladimír Hogaj,

,

Uznesenie číslo 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pružine

A/ v y h l a s u j e
výberové konanie voľbu na funkciu hlavného kontrolóra obce Pružina
B/ schvaľuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pružina : 29.09.2017 v zasadačke Obecného úradu v Pružine
Deň nástupu do zamestnania: 1. október 2017
C/ schvaľuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Pružina a náležitosti prihlášky takto:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:


minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

Náležitosti prihlášky:








meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov
na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni, daňovému úradu a obci.

Ďalšie predpoklady:






kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej,
právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve,
o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
užívateľské ovládanie počítača,
občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Pružina zašle poštou alebo osobne doručí svoju
písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Obec Pružina, Obecný úrad č. 415, 018 22 Pružina do 15. 9. 2017. Rozhodujúci je
dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Pružine, alebo dátum
doručenia podľa pošty.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §
18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Pre vykonanie voľby
volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi voľby hlavného kontrolóra.
C/ schvaľuje
členov volebnej komisie v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik, p. Dušan Jance a p. Peter Vrábel.
Uznesenie číslo 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pružine

A/ schvaľuje

čerpanie rezervného fondu nasledovne:
 úhrada za budovanie cesty Klokočová: v sume 11.894,- €
 rekonštrukcia miestnych komunikácii: v sume 11 818,- €
 park pred obecný úradom:
v sume 7.547,- €
 spoluúčasť na projekte plynofikácia požiarnej zbrojnice v Pružine vo výške 5% t.j. 908,- €
.

V Pružine dňa 18. august 2017

Michal Ušiak
starosta obce

