
MESTSKJ! ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKU LÁŠ 

UZ NESENIE 
MESTSKJ!HO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 30. septembra 2016 číslo 99/2016 

K bodu. Vyhlásenie dňa konania volieb hiavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

doterajšia hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš JUDr Bibiana Kuchárová oznámila na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.09.2016, že sa ku dňu 30.09.2016 vzdá funkcie 
hiavného Kontrolóra plsomne k rukám primátora mesta 

II. vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 a 4 zákona SNR č, 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov deň konania vorby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie 
rokov 2016 - 2022 na deň 18. novembra 2016 na zasadnutí mestského zastupitel'stva 
v Liptovskom Mikuláši 

III. určuje 

1. podmienky, ktoré musí spíňat' kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
al kvalifikačný predpoklad - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 
b) bezúhonnosť 

2. náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 
a) osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia 
b) adresa trvalého bydliska, 
c) kontaktné údaje (e-mail, telefónne čislo, číslo mobilu) 

s prílohami: 

1. štruktúrovaný profesijný životopis, 
2. úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
4. súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov 



3. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra - plný pracovný úväzok 

4. menuje 
dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra v zložení: 

1. Ing. Ján Bonko - člen komisie 
2. MUDr. Miroslav Boďa - člen komisie 
3. Karol Székely - člen komisie 
4. Ing. Dana Chromeková - tajomník komisie 

IV. schval'uje 

a) spôsob a vykonanie vol'by hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zmysle § 18a 
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a Čl. 11 ods. 18 Rokovacieho poriadku mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši 
tajným hlasovaním poslancov mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši, 

b) vystúpenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na mestskom zastupitel'stve. 
Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, vakom boli doručené ich prihlášky v časovom 
rozsahu max. 5 minút, 

c) prílohu - vyhlásenie vol'by hlavného kontrolóra. 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

3009.2016 



Príloha. 

Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 18a ods. 2 a 4 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 
vol'bu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

na deň 18. novembra 2016. 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie 
Rozsah výkonu funkcie: plný pracovný úväzok (1,0) 
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť 

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky: 
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností 

ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil) 
2. štruktúrovaný profesijný životopis 
3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
5. súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov na účely vykonania vol'by 

v mestskom zastupitel'stve podl'a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a 

doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. 

Vol'ba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupitel'stva v Liptovskom 
Mikuláši dňa 18.11.2016 tajným hlasovaním v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši. 
Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť vystúpiť pred Mestským zastupiterstvom v 
Liptovskom Mikuláši v deň konania vol'by hlavného kontrolóra, a to v trvani 5 minút, po ich 
predstavení a pred uskutočnením samotného aktu vol'by hlavného kontrolóra. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptovskom 
Mikuláši najneskôr 14 dní pred dňom konania vol'by hlavného kontrolóra svoju písomnú prihlášku a 
ostatné požadované doklady v zalepenej obálke s označením: "Vol'ba hlavného kontrolóra -
neotvárat'''. 

Adresa na doručenie prihlášky: 
Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 


