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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písmeno j) a § 18a odsek 2 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

1. vyhlasuje

v zmysle  §  18a  odsek  2 zák.  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov deň  11. marec  2015 (streda) za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta 
Svidník, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku konaného 
dňa 11. marca 2015 (streda) v budove Základnej umeleckej školy vo Svidníku,

2.  určuje

a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

aa) kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie,

ab) iné predpoklady:
aba) bezúhonnosť,
abb) riadiace a organizačné schopnosti,
abc) komunikatívnosť,

b) prax vo verejnej správe, v kontrolnej alebo ekonomickej oblasti vítaná,

c) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä
ca) meno, priezvisko, prípadne titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktný údaj,
cb) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

d) že k prihláške je potrebné doložiť
da) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
db) overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
dc) profesijný životopis,
dd) čestné prehlásenie o odbornej praxi,

e) termín na ukončenie podávania prihlášok na deň 25. február 2015 (streda) do 14,00 hod.,

f) začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra na deň 1. apríl 2015 (streda),

g) dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na celý pracovný úväzok,

h) že prihlášku s požadovanými dokladmi je treba doručiť v zalepenej obálke s označením 
hesla: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“ osobne do podateľne Mestského úradu 
vo  Svidníku  alebo  zaslať  na  adresu:  Mesto  Svidník,  Sov.  hrdinov  200/33,  089  01 
Svidník  tak,  aby   bola  doručená  na  Mestský  úrad  vo  Svidníku  najneskôr  dňa  25. 
februára  2015  (streda)  do  14.00  hod.  Prihlášky doručené  po  tomto  termíne  nebudú 
akceptované a nebude sa na ne prihliadať a budú z volieb vylúčené. 



3.  schvaľuje

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa 11. marca  2015 (streda) v trvaní 
5 minút,  pričom  jednotliví  kandidáti  sa  budú  prezentovať  v abecednom  poradí  podľa 
priezviska.

4.  určuje

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník tajným hlasovaním.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

V súčasnej dobe je hlavným kontrolórom mesta Svidník Ing. Stanislav Fek.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Funkčné obdobie terajšieho hlavného kontrolóra mesta Svidník končí 31. marca 2015.

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

V zmysle § 18a odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
zmien deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné 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 
14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra 
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

V zmysle § 18a odsek 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
zmien hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.


	Svidník, 17. december 2014
	1. vyhlasuje
	2.  určuje
	3.  schvaľuje
	4.  určuje


