
 

Výpis z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rudinská  

zo dňa 18.01.2023 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rudinská  

Uznesenie č. 27 

A) schvaľuje   a)   program rokovania podľa pozvánky 

b) návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing.Marek Luciak, člen – 

Magdaléna Prandová a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. 

Miroslav Saga, Mgr. Anna Masarcová 

 

 

Uznesenie č. 28 
vyhlasuje 

 

v zmysle § 18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na deň 28.02.2023 voľbu hlavného 

kontrolóra, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Rudinská v zasadacej 

miestnosti obecného úradu o 16.00 hod.  

 

poveruje 

 

starostu obce Rudinská, aby v termíne podľa § 18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rudinská na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce. 

určuje 

 

pracovný úväzok v dĺžke 7,5 hod. týždenne s nástupom do práce 01.03.2023.  

 

ustanovuje 

 

požiadavky, spôsob, vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Rudinská a náležitosti prihlášky 

takto:  

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je vysokoškolské vzdelanie. 

Ďalšie požiadavky prax najmenej 5 rokov v ekonomickej oblasti. Znalosť legislatívy a noriem 

na úrovni samosprávy v obci. Spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.  

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 

obsahovať:  

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje, 

b) profesijný životopis,  

3. K prihláške je potrebné doložiť nasledovné prílohy:  

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce Rudinská na rokovaní Obecného zastupiteľstva. 

4. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v uzavretej obálke označenej 

„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ je potrebné zaslať na adresu : Obec Rudinská, 

Rudinská 125, 02331 Rudinská, najneskôr do 14.02.2023 v prípade osobného doručenia do 

15.00 hod.  

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 29 

A) schvaľuje Vnútorný predpis č. 1/2023 – Zásady odmeňovania poslancov 

s vypustením v článku 2 odst.2 odmena za účasť na mimoriadnom 

zasadnutí. 

 

Uznesenie č. 30 

A) berie na vedomie Žiadosť p. Maráčkovej o zhotovenie novej brány do areálu materskej 

školy 

 

Uznesenie č. 31 

A) schvaľuje Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku 

 

 

Uznesenie č. 32 

A) schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Rudinská  

 

 

 


