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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

1. 	berie na vedomie
	správu predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto


2.	volí
	v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, článku 18 ods. 4 písm. k) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ............................................. na obdobie šiestich rokov odo dňa nástupu do práce, pričom deň nástupu do práce je 17.06.2015, na plný pracovný úväzok.

a)  bez pripomienok
b)  s pripomienkami





















Dôvodová správa:


V zmysle uznesenia MZ č. 06/03 zo dňa 07.05.2015 bol vyhlásený termín konania voľby miestneho kontrolóra na deň 16.06.2015, ako aj požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu miestneho kontrolóra spĺňať, náležitosti písomnej prihlášky a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby. Uvedený termín voľby a ostatné požiadavky a podmienky boli zverejnené v súlade s uznesením ako aj zákonom o obecnom zriadení v lehotách určených zákonom o obecnom zriadení. 

Kandidáti, ktorí splnili podmienky na ustanovenie do funkcie miestneho kontrolóra boli pozvaní na účasť na voľbe miestneho kontrolóra v súlade s predmetným uznesením. 

Kandidáti sa predstavia pred poslancami MZ svojim vystúpením v trvaní 5 minút, pričom po skončení vystúpenia všetkých kandidátov, im bude možné klásť otázky zo strany miestnych poslancov v časovo neobmedzenom rozsahu.  

Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním hlasovacími lístkami predloženými v zmysle cit. uznesenia. 

Následne predseda volebnej komisie ústne, formou správy, upovedomí o výsledku tajného hlasovania na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra. 














