MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

"ZFEB.2018

Vyhlásenie voPby hlavného kontrolóra jíesia

Zvcscnc dña:

podpis

Mestské zastupitel'stvo v Banskej Bystrici uznesením c. 1000/2018 ~
vzmysle § 18a ods. 2 zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov

vyhlasilo vol by hlavného kontrolóra mesta na den 24. apríla 2018.
Termín odovzdania písomnej prihlásky:

písomnú prihlásku spolu s pozadovanymi dokladmi zasle kandidát postou alebo osobne dorucí
vzalepenej obálke oznacenej: ,,Vol'ba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAÍ " do 29

marca 2018 do 15:00 hod. na

adresu:

Mestsky úrad

Ceskoslovenskej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Rozhodujúci je dátum dorucenia písomnej prihlásky do podaterne MsÚ v Banskei Rvstrir.i
Nálezitosti písomnej prihlásky:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail telefón)

b) struktúrovany profesijny zivotopis,

c) overenú fotokópiu dokladu o najvyssom dosiahnutom vzdelaní,

d) vypis z registra trestov nie starsí ako 3 mesiace,

e) informáciu o tom, ci ku dñu podania pritiláfikv kandidát podniká alebo vykonáva inú
zarobkovu cinnosf alebo je clenom riadiacich, kontrolnych alebo dozornych orgánov
pravnickych osób, ktoré vykonávajú podnikatel'skú cinnosf,

f) písomny súhlas so zverejnením osobnych údajov podl'a § 11 zákona c 122/2013 Z z o
ochrane osobnych údajov v znení neskorsích predpisov za úcelom vykonania vol'by
hlavného kontrolóra na 23. zasadnutí Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici.

Kvalifikacné predpoklady a podmienky pre vykon funkcie hlavného kontrolóra

ukoncené minimálne úplné stredné vzdelanie

Posúdenie nálezitosti podanych písomnych prihlások kandidátov vykoná najneskor do
12.apnla 2018 komisia urcená mestskym zastupiterstvom, ktorá oznámi vysledok
posudzovama písomnych prihlások kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra a tych
kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené tymto uznesením, pozve na zasadnutie
mestského zastupitel'stva konané dña 24. apríla 2018.

Vol'bu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupitel'stvo tajnym hlasovaním. Vzmysle 6
18a ods.3 zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov na zvolenie
hlayneho kontrolóra je potrebny súhlas nadpolovicnej vacsiny vsetkych poslancov
zastupitel stva. Ak am jeden z kandidátov takúto vacsinu nezíska, zastupitel'stvo na tom istom

zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali

v prvom kole najvacsí pocet platnych hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
yoheb postupuju vsetci kandidáti s najvacsím poctom platnych hlasov. V druhom kole volieb
je zvoleny ten kandidát, ktory získal najvacsí pocet platnych hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhodne zrebom.

Funkcné obdobie hlavného kontrolóra je sesf rokov. Nástup do práce je 1. mái 2018 na
zakladepracovnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Banská Bystrica.

