
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 21. novembra 2022 číslo 112/2022 

K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

M e s t s k é zastupiteľstvo 

1. konštatuje, že 

dňa 21. 11. 2022 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši bol v zmysle § 

18a ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Martin Alušic 

II. vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie 

rokov 2022 - 2028 na deň 16. januára 2023 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši 

III. určuje 

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

a) kvalifikačný predpoklad - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

c) 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 číslo, číslo mobilu) 

s prílohami: 

1. profesijný životopis, 

2. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

4. písomný súhlas so spracovanlm a zverejnenlm 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 znenl neskoršlch predpisov 

3. rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra - plný pracovný úväzok 

IV. menuje 

dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

v zložení: 

1. Mgr. Anna Dvorščáková - člen komisie 

2. Ing. Matej Géci - člen komisie 

3. Ľuboš Trizna - člen komisie 

4. Ing. Dana Chromeková - tajomnlk komisie 

V. schvaľuje 

a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zmysle § 18a ods. 

3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znenl neskorších predpisov a Čl. 12 

Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši tajným hlasovaním 

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 doručené ich prihlášky v časovom rozsahu max. 

5 minút. Kandidát po svojom odprezentovanl sa zodpovie na otázky poslancov mestského 

zastupiteľstva . Odpoveď kandidáta na položenú otázku poslanca mestského zastupiteľstva 

nemôže presiahnuť 90 sekúnd. 

c) prílohu -vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
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Ing. J~ Blcháč, PhD. 

pri~ átor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 22. 11. 2022 



Prfloha 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s§ 18a ods. 2 a 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadeni v znení neskoršich predpisov 

vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

na deň 16. januára 2023 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie 

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

Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky: 

1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, pripadne adresa na doručovanie písomnosti 

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

2. profesijný životopis 

3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 1 O ods. 4 plsm. a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), 

5. súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov podľa§ 5 plsm. a) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenl 

neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš. 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočni na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom 

Mikuláši dňa 16. januára 2023 tajným hlasovaním v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu 

v Liptovskom Mikuláši. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

najneskôr 14 dni, t.j. do 02. januára 2023, pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju 

písomnú prihlášku a ostatné požadované náležitosti v zalepenej obálke s označením: ,, Voľba 

hlavného kontrolóra - neotvárat"'. Prihláška musl byť v tejto lehote doručená do podateľne 

Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/4. 

Uchádzač, ktorý splní požiadavky na výkon funkcie 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 kontrolóra, ktorí splnili podmienky, 

budú mať možnosť vystúpiť na mestskom zastupiteľstve v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a 

to v trvaní 5 minút, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného aktu voľby hlavného 

kontrolóra. 

Plat hlavného kontrolóra bude stanovený v zmysle ust. § 18c zákona č. 369/1990 Z. z. zákona 

o obecnom zriadení v znenl neskorších predpisov. 


