
Vyhlásenie vol'by hlavného kontrolóľa
Bľatislavs kého samosprávneho kľaja

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 17212019 zo dňa
20.9'2019 v súlade s s 11 ods' 2 pĺsm. l) zákona č' 30212001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov vyhlásilo vol'bu hlavného kontrolóľa Bratislavského
samospľávneho kľaja

na deň í3. december 2019 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského
samosprávneho kľaja.

Predpoklady zaradenia uchádzača do vol'by na funkciu hlavného kontrolóra:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie l' stupňa ekonomického, právnického alebo

technického smeru
- bezúhonnost'

Písomnú prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra s prílohami je nutné doručit'v
zalepenej obáIke s označením ,,Vol'ba hlavného kontrolóra - neotvárat'|" osobne
do podatel'ne Uradu Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslat' poštou na
adresu Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16' 820 05 Bratislava najneskôr
do 28.11.2019.

Písomná prihláška musí s prihliadnutĺm na s 'lga zákona č' 30212001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov a $ 10 ods. 4 písm' a) zákona č. 33012007 Z.
z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znení zákona č'
9112016 Z. z. (údaje pre účely vyŽiadania výpisu z registra trestov) obsahovať:

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,

- dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého
pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

- štátne občĺanstvo,
- pohlavie
- kontaktný údaj (email, telefónne čĺslo),
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou

príslušného dokladu o dosĺahnutom vzdelaní,
- prehl'ad doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozĺcie.

Za správnost' vyhotovenia :

Mgr. Vitiam Náčiniak, ref. právneho odd.: .,

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho odd.

lng. Patrícia Mešťan, MA, riaditetka Úradu BS1,



oprava zľejmej chyby v písaní v oznámení o
vyhIásení vol'by hlavného kontrolóľa Bľatislavského

samosprávneho kraja

V čase od 01 .'t0.2019 do 08.'ĺ0.2019 bola na úradnej tabuli Bratislavského
samosprávneho kraja zverejnená informácia, podl'a ktorej písomnú prihlášku na
funkciu hlavného kontrolóra s prílohami je nutné doručiť v zalepenej obálke s
označením ,,Vol'ba hlavného kontrolÓra - neotvárať!" osobne do podatel'ne Uradu
Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu Bratislavský
samosprávny kraj, Sabinovská 16,820 05 Bratĺslava najneskôr do 29'11'2019'

V dôsledku chyby v pĺsaní došlo k uvedeniu nesprávneho dátumu, pľičom
správna lehota na doručenie písomnej prihlášky je naineskôr do 28.11.20í9.

Za správnosť vyhotovenia:

Mgr. Vitiam Náčiniak, ref. právneh , ryá

W,
JUDr. Matúš šaray, vedúci právneho odd.:


