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FEBRUÁR 2015



NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo

	berie na vedomie

1. abecedný zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí splnili podmienky v zmysle výsledkov zasadnutia komisie na otváranie obálok a posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov 
       Ing. Baxa Pavol
Ing. Böhm Martin
Ing. Dubravec Ján
Ing. Galamboš Pavol
Ing. Horovský Štefan, PhD.
Ing. Kaňková Alena
Ing. Kordová Jana
Ing. Markech Jaromír
Ing. Mráz Vladimír
Mgr. Šulo Július
Ing. Vrbacký Ján

2. vykonanie voľby prostredníctvom : písomne/elektronicky

3. prezentáciu jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

	volí 

hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Meno		……………………….
Priezvisko	……………………….
Titul		……………………….

     




















Dôvodová správa

	V  súlade s  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto číslo 01/13, konaného dňa 12.12.2014 

„01/13 Miestne zastupiteľstvo
v y h l a s u j e
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 17.02.2015 za deň konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na ul. Vajnorskej č. 21 v Bratislave vo Veľkej sále
u r č u j e
      požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu miestneho kontrolóra spĺňať
   kvalifikačné predpoklady:
- 	minimálne úplné stredné vzdelanie
b)	iné predpoklady:
-	prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, resp. v právnickej alebo v kontrolnej činnosti, a to minimálne 4 roky;
-	komunikatívnosť;
- 	organizačné a riadiace schopnosti;
-	bezúhonnosť 
	             náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
	osobné údaje kandidáta, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj;

písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiu o príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
profesijný životopis;
čestné prehlásenie o bezúhonnosti, napr. nevykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou miestneho kontrolóra podľa § 18 ods. 2 zákona, nie je dlžníkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. Hlavnému mestu SR Bratislave, nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, nie je voči jeho osobe vedené trestné stíhanie  a pod.;
doklad preukazujúci dosiahnutú prax.
Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ, a to najneskôr do 03.02.2015 do 15:00 hod. do podateľne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
s c h v a ľ u j e
spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
-	verejným hlasovaním
4. 	u r č u j e
dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra pred hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotlivý kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska)
5.	u r č u j e
dĺžku pracovného času miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok	
6.	s p l n o m o c ň u j e   starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, ktorá bude  zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva; pričom zároveň určí jedného z poslancov miestneho zastupiteľstva predsedom tejto komisie. Komisia najneskôr do 10.02.2015 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 




u k l a d á   starostovi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, t. j. na web sídle mestskej časti, v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA, v televíznom vysielaní TV BA.   
	s pripomienkami								 Hlasovanie : za  :  23

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   0“

sa uskutočnilo dňa 9. februára 2015 otváranie obálok a posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

	Komisia menovaná starostom pracovala v zložení : 
predseda: 		Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu MČ B-NM
člen:			Ing. Jozef Bielik, poslanec MZ MČ B-NM
			Ing. Libor Gašpierik, poslanec MZ MČ B-NM.

			




