
MESTSKĚ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
M ESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 23. apríla 2020 čísio 24/2020

K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolára mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

doterajší hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Jozef Fiedor doručil dňa 21. 02. 2020
do rúk primátora mesta písomné oznámenie, že v zmysle 5 1 Oa ods. 8 pism. a) zákona Č.
369/1990 Zb. oobecnom zriadeni sa dňom 29. 02. 2020 vzdáva funkcie hlavného kontrolára
mesta z dövodu odchodu na riadny starobný dčchodok

II. vyhlasuje

v zmysle 5 iSa ods 2 a 4 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení V zneni neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie
rokov 2020 — 2026 na deň 4. júna 202Q na zasadnutí rnestského zastupiteistva v Liptovskom
Mikuláši, pričom:

• v zmysle 5 18a, ods. 6 zákona Č. 36911990 Zb. týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra
určuje na 30 hodin týždenne (teda 80%-ný úvázok),

• V zmysle 518, ods. I zákona č. 36911990 Zb. súhlasí, aby hlavný kontrolór podnikal,
vykonával inú zárobkovú činnosť a mohol byť členom riadíacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osób, ktoré vykonávajú podnikatel‘skú činnosť,

• v zmysle 5 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. schvaľuie hlavnému kontrolórovi
každomesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlávného kontrolóra počnúc
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zrušený núdzový stav, ktorý
Vláda SR vyhlásila v zmysle zákona Č. 227/2002 Z.z, v sůvislosti s ochorením CQVID 19.



III. určuje

1. náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:

a) osobné údaje — meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

b) adresa trvalého bydliska,

c) kontaktně údaje (e-mail, telefónne číslo, číslo mobilu)

s prilohami:

1 profesijný životopis,
2. úradne overená kčpia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelani,

3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

4. písomný súhlas So spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov v súlade
s článkom 6 bod 1 písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 a zákonom Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra — pracovný úväzok v rozsahu 80% (teda 30
hodín týždenne)

IV. zriad‘uje

dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného
kontroióra a volí jej členov:

1. Ing. Jozef Bobák — predseda komisie

2. Mgr. Táňa Šufliarská — člen komisie

3. Luboš Trizna — člen komisie

4. Ing. Dana Chromeková — tajomník komisie

V. ustanovuje

v zmysle 5 18, ods. 3, posledná veta zákona č. 36911990 Zb. podrobnosti o spósobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:

a) Spůsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zmysle 5 iSa
zákona č. 369/1 990 Zb. a v zmysle Čl. 12 rokovacieho poriadku tajným hlasovanim poslancov
mestského zastupiteľstva V Liptovskom Mikuláši.

b) Vystúpenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve. Kandidáti
sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručeně ich prihlášky v Časovom rozsahu max.
5 minút.

c) Deň volby hlavného kontrolóra a príloha tohto uznesenia budú zverejnené najneskór 40 dní
pred dňom konania voľby minimálne na webovom sídle mesta Liptovský Mikuláš.

d) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši najneskór 14 dni pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra (tj. najneskčr 20. 05.
2020) svoju pisomnů prihlášku a ostatné požadované náležitosti v zalepenej obálke
s označením: „Voľba hlavného kontrolóra — neotvárar. Prihláška musí byť v tejto Iehote



doručená do podateľne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/4. V prípade
doručovania prihlášky poštou je rozhodujúci deň, kedy obálka bola prijatá Mestským úradorn
v Liptovskom Mikuláši.

e) Neotvorené obálky s prihláškami budú mestským úradom odovzdané dočasnej komisii na
preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorej rokovanie
na preverenie prihlášok sa uskutoční 21.5.2020 v priestoroch Mestského úradu v Liptovskoni
Mikuláši v čase, ktorý urči predseda komisie.

f) Komisia na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkoiu hlavného kontrolóra
21.05.2020 oznámi do rúk prednostky Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši aiebo
prostrednictvom podateľne zoznam kandidátov, ktori splnili podmienky pre zvolenie do funkcie
hlavného kontrolóra. Prednostka zabezpečí pozvanie kandidátov na rokovanie Mestského
zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra,
písomnou pozvánkou zasielanou tak, aby preukázateľne bola doručovaná kandidátovi na
hlavného kontrolóra v dostatočnom predstihu pred voľbou hlavného kontrolóra.

Vl. schvaľuje

prílohu — vyhlásenie volby hlavného kontrolóra.

Ing. J PhD.
pi esta

Dátum podpisu uznosonia: 24. 04. 2020



Prfloha

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši V súlade S 18a ods. 4v zneni 30f ods. I
zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni V zneni neskorších predpisov

vyhlasuje
voľbu hIavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

na deň 04.júna 2020010.00 hodine

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie

Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok vo rozsahu 80% (,0,8)
mé kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných
všeobecne závšzných predpisov

Náležitosti a prilohy pisomnej prihlášky:
1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie pisomnosti

aR nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktně údaje (e-mail, telefón, mobil),

2. protesijný životopis,

3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z.z. O registri trestov a O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov),

6. pĺsomný sůhlas so spracovanĺm a zverejnením poskytnutých osobných údajov podIa 5 písm.
a) zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš.

Volba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutĺ Mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši dňa 4. júna 2020 o 10.00 hodine tajným hlasovanim v malej zasadacej rniestnosti
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrada v Liptovskom Mikuláši
najneskčr 14 dnĺ, tj. do 20. 05. 2020, prad dňom konania volby hlavného kontrolóra svoju písomnú
prihlášku a ostatné požadované náležitosti v zalepenej obálke s označením: „VoI‘ba hlavněho
kontrolóra — neotvárat“. Prihláška musí byť v tejto lehote doručená do podateľne Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/4. Prihláška musí byť v tejto lehota doručená do podateľne
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Štúrova 1989/4. V prĺpade doručovania prihlášky poštou je
rozhodujúci deň, kedy obálka bola prijatá Mestskýni úradom v Liptovskom Mikuláši.

Uchádzač. ktorý splnĺ požiadavky na výkon tunkcie a podá včas prihlášku s požadovanými
náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra a bude mu doručená
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.

Kandidáti na hlavného kontrolára. ktorĺ splnili podmienky, budú mať možnost‘ vystúpiť prad
Mestským zastupite[stvom v Liptovskom Mikuláši v daň konania voľby hlavného kontrolára, a to v
trvaní 5 minút, po ich predstavenĺ a pred uskutočnením samotného aktu votby hlavného kontrolára.

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle ust. 51 Bc, ods. 1, ods. 2 a ods. 5 zákona č.
36911990 Z.z. zákona o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov.

Ing. Ján hD.
prim‘torm ta


