Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
uznesením číslo 259/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na deň 16.02.2021

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Náplň práce:

podľa § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) a podľa ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku finančnej kontrol

Termín nástupu do zamestnania: 1. apríla 2021

Druh pracovného pomeru:

Platové podmienky:

Termín predkladania prihlášok:

100 % pracovný úväzok (37,5 hod./týždenne)

plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona o obecnom
zriadení

do 02.02.2021 do 16:00 hod. osobne do podateľne Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (počas úradných hodín)
v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho
kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na
adresu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu
je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“
V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti BratislavaVrakuňa na obálke s najneskorším dátumom 02.02.2021. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej
právnej úpravy neakceptovateľný.

Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra sú:
a) kvalifikačné predpoklady:
- minimálne úplné stredné vzdelanie
b) Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
- Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolór.
- Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp.
prechodného pobytu, kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa).
- Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
- Štruktúrovaný profesijný životopis.
- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
- Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie miestneho kontrolóra
c) Priebeh voľby miestneho kontrolóra
- Kandidáti majú možnosť vystúpiť v deň konania voľby miestneho kontrolóra pred miestnym
zastupiteľstvom pred uskutočnením voľby a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení
vo funkcii miestneho kontrolóra – rozsah max. 3 minúty.
- Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.
- Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z
kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhodne žrebom.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta

V Bratislave 04.01.2021

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
_________________________________________________________________________

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
e-mailová adresa:

Dole podpísaná/podpísaný ......................................... udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a
uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v písomnej prihláške na vykonanie voľby
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v profesijnom životopise, prípadne osobných
údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom mestská časť Bratislava-Vrakuňa, so
sídlom Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 00 603 295. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely
voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade
s Nariadením
GDPR. Súhlas dávam na obdobie od podania prihlášky na vykonanie voľby miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do 16.02.2021. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo
môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne
odvolať.
Udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa
s Podmienkami ochrany súkromia, ktoré prijal Prevádzkovateľ, ktoré má zverejnené na webovom sídle.
https://www.vrakuna.sk/2018/05/25/podmienky-ochrany-sukromia/
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov
podľa čl. 21 GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely, ktoré sú
založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. V každom
prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov na účely priameho
marketingu.

V ................................, dňa .....................

…………………………………
podpis kandidáta (uchádzača)

Údaje žiadateľa o vydanie povolenia
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov orgánom verejnej moci
§ 10 ods. 4 písm. a) zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 91/2016 Z. z.)

Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene
mena alebo priezviska, prípadne prezývku osoby,
ktorej sa žiadosť týka
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto a okres narodenia
Adresu trvalého pobytu
Ak je žiadateľ narodený v cudzine aj štát
narodenia
Štátne občianstvo
Pohlavie

Muž

Žena

Meno a priezvisko otca
Rodné priezvisko otca
Meno a priezvisko matky
Rodné priezvisko matky

Zároveň čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý(á) následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia.

...................................................
Dátum

...................................................
Podpis žiadateľa

