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Dôvodová správa:
Uznesením č. 77/2016 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvolalo z funkcie
hlavného kontrolóra mesta Ing. Zdenu Patakyovú.
Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie upravuje § 18a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa
voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade.
Voľba sa vykoná podľa § 18a) ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky ustanovuje mesto uznesením , ktorého návrh je priložený v materiály.
Z dôvodov dodržania zákonnej lehoty 60 dní § 18 a) odsek (4) a minimálnej lehoty
40 dní podľa § 18 a) odsek (2) vo väzbe na vyhlásenie voľby je potrebné rozhodnúť
o termíne voľby hlavného kontrolóra. Navrhujeme zvolať mimoriadne zasadnutie MsZ
na 31.05.2016 o 15:00 hod.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
I.
Vyhlasuje
v zmysle § 18a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 31. mája 2016 na zasadnutí
mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
II.
Ustanovuje
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle § 18a)
ods. 3 zákona SNR č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním
poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
- samostatnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať
prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené
ich prihlášky na Mestský úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom
zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.
 náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doloženú úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
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III.
Určuje
 kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
ekonomického alebo právneho zamerania
 ďalšie požiadavky:
- prax minimálne 5 rokov v samospráve
 Iné predpoklady:
- prax z kontrolnej činnosti vítaná
- termín ukončenia podávania prihlášok: 16.05.2016 do 15.00 hod.
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Primátor mesta Kežmarok,
Mestský úrad, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, s označením „Voľba hlavného
kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ!.
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