MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
Kežmarok 26.04.2016
Číslo spisu: 2016/4

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.04.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
Ing. Karol Gurka, prednosta úradu
JUDr. Adela Bednárová, vedúca právneho oddelenia

Ospravedlnení:

Ing. Miroslav Perignáth
PhDr. Andrej Zreľak
MUDr. Ján Hencel

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol PhDr. Mgr.
Ján Ferenčák, primátor mesta.
2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
hlasovanie za program zasadnutia
za:12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
5. Záver
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Jankura, p. Matia
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Havírová, Holova, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Müncnerová, Polák,
Sabolová, Škára, Wagner
zdržali sa: Jankura, Matia
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Polák, p. Wagner

- zapisovateľka: p. Jesenská
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
p. Matia
- predkladám dva pozmeňujúce návrhy:
- vypustiť z predkladaného návrhu v bode III. text „kvalifikačné predpoklady: ukončené
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právneho zamerania“ a nahradiť
ho textom „Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie“
- vypustiť z predkladaného návrhu v bode III. text „ďalšie požiadavky: prax minimálne 5 rokov
v samospráve“ a nahradiť ho textom „ďalšie požiadavky: prax minimálne 5 rokov v
oblasti samosprávy, alebo v oblasti ekonomiky, alebo oblasti práva.
p. primátor
- rozširujeme škálu, každý z uchádzačov, ktorý si podá žiadosť, bude mať právo predstaviť sa
zastupiteľstvu
- možno len zvážiť ten prvý návrh, či chceme kvalifikačný predpoklad, ukončené
vysokoškolské vzdelanie, alebo stredoškolské
- ja som za vysokoškolské vzdelanie, je to na Vašom zvážení
hlasovanie za 1. návrh p. Matiu
za:12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner
hlasovanie za 2. návrh p. Matiu
za:12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
I. V y h l a s u j e
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. U s t a n o v u j e
spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle § 18a) ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 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 doložený 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
III. U r č u j e
- kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie
- ďalšie požiadavky:
- prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy, alebo v oblasti ekonomiky, alebo
oblasti práva
- 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!.
hlasovanie za celkový návrh
za:12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Havírová, Holova, Jankura, Jendrejčák, Levická, Majorová Garstková, Matia, Müncnerová,
Polák, Sabolová, Škára, Wagner
Prijaté uznesenie č. 113/2016
5. Záver
Na záver poďakoval primátor mesta za účasť a pozval poslancov na slávnostné mestské
zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 11.05.2016.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Karol Gurka
prednosta úradu

Ing. Matúš Polák

Ing. Vojtech Wagner

Zapísala:

Bc. Monika Jesenská

