Mesto Vrútky
Vrútky, dňa 25. 10. 2018
MsÚ-293/2018/KOS-4182/2018

Výpis z uznesenia
Číslo 87/2018
dňa 23.10.2018

zo

zasadnutia

Mestského

zastupiteľstva

vo

Vrútkach,

konaného

Členovia návrhovej komisie:

Ing. Miroslav Krajčí, predseda návrhovej komisie
Ing. Mgr. Anna Sviteková, člen návrhovej komisie
Mgr. Mária Kevická, člen návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice:

ThDr. Marián Krivuš, I. overovateľ zápisnice
p. Božena Blahušiaková, II. overovateľ zápisnice

Mestské zastupiteľstvo Vrútky
I. berie na vedomie
ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta Vrútky PhDr. Michala Hanka (ďalej
hlavný kontrolór) ku dňu 31.januára 2019.
II. určuje
v súlade s §18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra mesta Vrútky na plný
pracovný úväzok.
III. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky na deň 11. decembra 2018 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
IV. ustanovuje
v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
nasledovne:
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr
40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli Mesta, v miestnej tlači a na internetovej
stránke Mesta.

2. Termín odovzdania písomnej prihlášky:
písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne
doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“
do 27. novembra 2018 do 15:00 hod. na adresu:
Mestský úrad Vrútky
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ vo Vrútkach.
3. Náležitosti písomnej prihlášky:
Písomná prihláška musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
4. Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
5. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr do 30.
novembra 2018 komisia v zložení: primátor mesta, referent vnútornej správy MsÚ, referent
práce, miezd a personálnych vecí a 2 poslanci MsZ - p. František Kurhajec a Mgr. Lenka
Francúzová, MA.
Komisia vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a referent vnútornej správy spracuje
zápisnicu a zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta, ktorí splnili
podmienky prihlášok a tento spolu s profesijnými životopismi kandidátov doručí najneskôr 7
dní pred dňom zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancom mestského zastupiteľstva.
Komisia oznámi výsledok posudzovania písomných prihlášok kandidátom na funkciu
hlavného kontrolóra a tých kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené týmto uznesením,
pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 11. decembra 2018.
6. Kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a Mestským
úradom vo Vrútkach mu bude včasne zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.
7. Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby
prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta. Každý kandidát
má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach v časovom
rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
8. Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním, postupom v
zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.
9. V deň konania voľby Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach schváli volebnú komisiu, ktorej
úlohou bude dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích
lístkov a sčítať platné hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti. O výsledkoch tajného
hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi Mestskému
zastupiteľstvu vo Vrútkach.
10. Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti v abecednom poradí. Hlasovací lístok bude
opatrený úradnou pečiatkou mesta Vrútky.

Každý poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach si prevezme hlasovací lístok,
zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta a hlasovací lístok následne vloží do
pripravenej volebnej schránky.
Za platný hlasovací lístok sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len
jedno poradové číslo s menom kandidáta a zároveň bude spĺňať predpísané náležitosti (úradná
pečiatka mesta Vrútky).
11. V zmysle §18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto
väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V
prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
12. Primátor mesta je v zmysle § 18a od. 7 zákona povinný s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na
deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.

Ing. Miroslav Mazúr, v.r.
primátor mesta Vrútky

Telefón
043/4241820

Fax
043/4281285

Vybavuje
Mgr. Košútová

IČO
647 209

E-mail
lenka.kosutova@vrutky.sk

