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jún 2015
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie 

1.	zápisnicu ako aj správu predsedu komisie zriadenej Uznesením č. 06/03 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 07.05.2016 na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 05.06.2015 o 9.00 hod.
2.	na web stránke zverejnený zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to:
	1. PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková
2. Mgr. Slávka Balážiková
3.  Ing. Pavol Baxa
4. Ing. Martin Böhm
5. Ing. Pavol Galamboš
6. Ing. Michal Horváth
7. Ing. Marián Kočíšek
8. Ing. Vladimír Mráz
9. JUDr. Jozef Sikela
3.	na web stránke zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to
	1. RNDr. Jozef Kadlečík
4.	na web stránke zverejnené životopisy kandidátov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


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 sa zúčastnia na voľbe na ustanovenie do funkcie miestneho kontrolóra splnili všetky podmienky stanovené vo vyššie uvedenom uznesení MZ, tak ako je zrejmé z predloženej zápisnice ako aj správy predsedu komisie zriadenej MZ na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.







