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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. 4. 2020 číslo 12020

K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

doterajš( hlavný kontrotór mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor doručil dňa 21. 02. 2020 do
rúk primátora mesta písomné oznámenie, že v zmysle 51 Sa ods. S písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni sa dňom 29. 02. 2020 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra mesta z dávodu
odchodu na riadny starobný dóchodok

vyhlasuje

vzmysle 5 iSa ods. 2 a 4 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenĺ vznenĺ neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie rokov
2020—2026 na deň 4. júna 2020 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskoni Mikuláši

III. určuje

1. podmienky, ktoré musí spÍňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

a) kvalifikačný predpoklad — ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

b) spösobilost na právne úkony v plnom rozsahu,

c) bezúhonnosť

2. náležitosti pisomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:

a) osobné údaje — rneno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
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b) adresa trvalého bydliska,

c) kontaktné údaje (e-mail, telefónne čĺslo, čĺslo mobilu)

S prilohami:

1. profesný životopis,

2. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

4. pisomný súhlas so spracovaním a zverejnenim poskytnutých osobných údajov v súlade
$ článkom 6 bod 1 písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 a zákoriom Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

3. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra — plný pracovný úväzok

IV. menuje

doČasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
v zloženi:

1 —Člen komisie

2 —Člen komisie

3
— Člen komisie

4. Ing. Dana Chromeková.... — tajomník komisie

V. schvaľuje

a) spösob a vykonanie volby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zmysle 18a ods. 3
zákona SNR Č. 36911990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov a Či. 11 ods. 18
Rokovacieho poriadku mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši tajným hlasovaním
poslancov mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši,

b) vystúpenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve. Kandidáti sa
budO prezentovať v poradi, v akom boli doručené ich prihlášky v Časovom rozsahu max. 5 minút,

c) priiohu — vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Pr/joba

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s5 18a ods. 2 a 4 zákona SNR Č. 36911990
Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

volbu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

na deň 11. mája 2020

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplně stredné vzdelanie

Rozsah výkonu funkcie: plný pracovný úvázok (1,0)

mé kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Náležitosti a prílohy pisomnej prihlášky:

1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, pripadne adresa na doručovanie pisomnosti ak nie
je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil),

2. profesný životopis,

3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle 5 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov),

6. pisomný súhlas So spracovanim a zverejnenim poskytnutých osobných údajov podía 5 5 písm. a)
zákona č. 1812018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.

Voíba hlavného kontrolóra sa uskutočni na zasadnuti Mestského zastupiteĺstva v Liptovskom Mikuláši
dila 4. júna 2020 tajným hlasovanim V malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

Kandidáti na funkciu hlavněho kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši
najneskár 14 dni, tj. do 20. 05. 2020, pred dňom konania volby hlavného kontrolóra svoju písomnú
prihlášku a ostatné požadované náležitosti v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného
kontroióra — neotvárat‘. Prihláška musi byť v tejto lehote doručená do podateľne Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/4.

Uchádzač, ktorý splni požiadavky na výkon funkcie a podá včas prihlášku s požadovanými náležitosťami,
bude zaradený ako kandidát na voíbu hlavného kontrolára a bude mu doručená pozvánka na volbu
hlavného kontrolóra.

Kandidáti na hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky, budú mať rnožnosť vystúpiť pred Mestským
zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši v deň konania volby hlavného kontrolóra. a to v trvaní 5 minút, po
ich predstavení a pred uskutočnenim samotného aktu voľby hlavného kontrolóra.

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle ust. 51 Bc zákona č. 369/1990 Z.z. zákona o obecnom
zriadeni v zneni neskoršich predpisov.
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Dóvoclová správa
PhDr. Jozef Fiedor hlavný kontrolár mesta Liptovský Mikuláš. doručil dňa 21. 2. 2020 do rúk
primátora mesta písomné oznámenie, že v zmysle 18a ods. B písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni, sa dňom 29. 2. 2020 vzdáva funkcie hlavného kontrolóra mesta z dóvodu
odchodu na riadny starobný dčchodok.

Podľa lBa ods. 4 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov
‚Ak výkon funkcie h/a vného kontro/óra zaniká spósobom podia odseku písm. a), b) a/ebo d), vyhlásí
zastupitefstvo nové voľby h/a vného kontrolóra tak aby se kona/í najneskór do 60 dní odo dňa
skon čenia výkonu funkcie h/a vného kontroióra.

Deň konania volby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spösobom V

mieste obvyklým najmenej 40 dni pred dňom konania voľby. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzdať svoju pisomnú prihlášku najneskór 14 dní pred dňom konania volby na mestskom
(nade.
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