
UZNESENIE

z XXIII. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove

dna: 24.9.2008 císlo: 259/2008

k návrhu termínu a sposobu vol'by hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti

prihlášky pre uchádzacov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov

Mestské zastupitel'stvo v Prešove

a) vyhlasuje den konania vol'by hlavného kontrolára na 11.12.2008

b) poveruje prednostu Mestského úradu v Prešove zverejnit vyhlásenie dna konania vol'by na

úradnej tabuli a spósobom v mieste obvyklým - zverejnením na intemetovej stránke mesta

Prešov a minimálne v jednom regionálnom a v jednom celoštátnom denníku v termíne

podl'a § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení

c) schval'uje spósob a vykonanie vol'by Wavnéhokontrolára a náležitosti prihlášky kandidátov

na funkciu Wavnéhokontrolára takto:

1. vol'ba Wavného kontrolára sa uskutocní tajným hlasovaním poslancov Mestského

zastupitel'stva v Prešove

2. každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupitel'stve v den konania vol'by

v casovom rozsahu 5 minút

3. kvalifikacné predpoklady: ukoncené minimálne úplné stredné vzdelanie
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4. dalšie požiadavky:

- prax minimálne 5 rokov v kontrolnej cinnosti, z toho v riadiacej funkcii najmenej

3 roky

- bezúhonnost'

5. náležitosti písomnej prihlášky:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj

súhlas so zverejnením osobných údajov na úcel vykonania volby v mestskom

zastupitelstve podla zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- údaj o najvyššom dosialmutom vzdelaní s úradne overenou fotokápiou príslušnéhp

dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehladom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

6. termín ukoncenia dorucenia prihlášok: do 26.11.2008 do 17.00 hod.

7. miesto a sposob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými

dokladmi musia kandidáti odovzdat' do urceného termínu na Mestský úrad v Prešove,

Hlavná 73. Pri osobnom odovzdávaní - do podatelne Mestského úradu v Prešove,

Hlavná73,prízemie,c. dv. 5, pri odovzdávanípoštou- na adresu: Primátor mesta

Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov. Obálku je potrebné oznacit' "Volba

hlavného kontrolára - NEOTVÁRAT!"

JUDr. Pavel HA G Y A R I

primátor mesta

Ing. Mikuláš Bodnár

JUDr. Mária Kusendo

Mgr. Mária Cížiková

Dostanú:

podl'a rozdelovníka

Overovatelia:
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