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Február 2015
Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo    


I.	vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.04.2015 voľbu funkcie miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. č. 21 v Bratislave vo veľkej sále

II.	určuje
1.	požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu miestneho kontrolóra: 
	kvalifikačné predpoklady: 	- ukončené úplné stredné vzdelanie

iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:			- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2.	náležitosti písomnej prihlášky: 
	a)	osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt
	b)	doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
	c)	úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
	d)	profesijný životopis
	e)	čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
	f)	písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	
Kandidáti písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“:  
zašlú prostredníctvom pošty na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie miestneho kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia podľa pošty
alebo
	osobne doručia do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Junácku ul. č. 1 v Bratislave; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie miestneho kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015 do 17.00 hod., pričom rozhodujúci je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Miestneho úradu uvedený na pečiatke Miestneho úradu.


3.	Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 15.04.2015.

	Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. 


III.	schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 
Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra - verejným hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom jednotliví hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno jedného z kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia. Za miestneho kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V prípade, ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za miestneho kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, a to tak že kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. 
	Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu miestneho kontrolóra. Úspešní uchádzači budú pozvaní na voľbu miestneho kontrolóra pred konaním voľby. 
Každý kandidát na funkciu miestneho kontrolóra má právo v deň konania voľby vystúpiť / predstaviť sa pred poslancami miestneho zastupiteľstva, v časovom rozsahu 5 minút.
Jednotlivý kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

IV.	splnomocňuje starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov, ktorá bude zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pričom zároveň určí jedného z poslancov za predsedu komisie. Komisia najneskôr do 07.04.2015 vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj tých, ktorí nesplnili požiadavky. 

V. 	ukladá Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby miestneho kontrolóra na úradných tabuliach Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mesačníku Hlas Nového Mesta a televíznom vysielaní TV BA, a to v zákonom stanovenej lehote. 
	



a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami


Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“), miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra na šesť rokov, pričom jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

Podľa ustanovenia § 18a ods. 8 písm. c) zákona, výkon funkcie miestneho kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia.

Uznesením č. 14/03 zo dňa 16.12.2008 bol za miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zvolený Ing. Ján Dúbravec, ktorého funkčné obdobie sa začalo dňa 06.01.2009 a zaniklo dňa 06.01.2015. 

Podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona, deň konania voľby miestneho kontrolóra vyhlási miestne zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania tejto voľby... 

Komisia na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov o čom spíše zápisnicu a vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, ako aj tých, ktorí nesplnili požiadavky. 

Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na miestneho kontrolóra budú pozvaní na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015.

Spôsob vykonania voľby sa uskutoční verejným hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom jednotliví hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno jedného z kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia. Za miestneho kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V prípade, ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za miestneho kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, a to tak že kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu.













Vzor hlasovacieho lístka
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HLASOVACÍ  LÍSTOK
pre voľbu hlavného kontrolóra
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
14. apríla 2015


Volí sa 1 (jeden) kandidát zakrúžkovaním


Kandidáti:
	…..
	…..
	…..

….








pečiatka					meno a priezvisko poslanca
	MÚ (hrozno)						(bude predtlačené)














