Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
_____________________________________________________________________________

Uznesenia
prijaté na mimoriadnom rokovaní MZ MČ Košice – Západ konaného dňa 13.05.2010 v zasadacej
miestnosti MR MČ Košice – Západ, 2. posch., Tr.SNP č.39, Košice so začiatkom o 15.00 hod.
_____________________________________________________________________________________
Č.uzn.

Obsah

319.

Schválenie predĺženia doby vytvorenia pracovného miesta „Opatrovateľka občanov
v domácnostiach“ vytvoreného na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ
č.315-22/04-2010

320.

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra MČ Košice – Západ, podmienky účasti
a spôsob vykonania volieb
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_____________________________________________________________________________________
Uznesenie MZ č. 319 – 13/05 – 2010
MZ MČ Košice – Západ
na základe §14 ods. 2 písm. j) zákona SNR č.401/1990 Zb. zákona o Meste Košice
schvaľuje
pre pracovné miesto „Opatrovateľka občanov v domácnostiach“, vytvorené na základe uznesenia MZ MČ
Košice - Západ č.315-22/04-2010 na obdobie od 01.05.2010 do 31.01.2011, predĺženie doby jeho
vytvorenia do 28.02.2011.
(Hlasovanie

za: 15

zdržali sa: 0)

proti: 0

Overili:
Barbara Blanárová

dňa:

13.05.2010

Ing. Adrián Weiszer

dňa:

13.05.2010

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach, 13.05.2010
Vyhotovila:
Jana Butkovičová

13.05.2010
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Uznesenie MZ č. 320 – 13/05 – 2010
MZ MČ Košice – Západ
podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
podrobnosti o podmienkach účasti, spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti
prihlášky takto:
vyhlasuje
deň konania voľby miestneho kontrolóra, v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na 24.6.2010
poveruje
starostu MČ Košice – Západ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra formou
vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej
stránke MČ Košice – Západ, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby
ustanovuje
a) spôsob a vykonanie voľby miestneho kontrolóra takto:
Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice – Západ.
Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, miestne zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
v prvom kole volieb 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 rozhoduje žrebom.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby miestneho kontrolóra vystúpiť na rokovaní miestneho
zastupiteľstva v časovom rozsahu 5 minút.
b) náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra:
Kvalifikačným predpokladom na funkciu miestneho kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie.
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby miestneho kontrolóra na rokovaní
miestneho zastupiteľstva,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Termín ukončenia podávania prihlášok:

9.6.2010 do 14:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
Prihlášky sa odovzdávajú osobne v podateľni Miestneho úradu MČ Košice – Západ, ktorá sa nachádza na
1. poschodí v budove Miestneho úradu MČ Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, Košice.
Obálku označte : Voľba miestneho kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.
zriaďuje
dočasnú komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok a kontrolu splnenia podmienok kandidátov na
funkciu miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ
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volí
predsedu a členov komisie takto:
Predseda komisie:
Ing. Mikuláš Čečko
Členovia komisie:
Ing. Peter Drenčák
Katarína Metzgerová
JUDr. Margita Adamčíková
František Hrubý
určuje
dočasnej komisii nasledovnú náplň práce:
Dočasná komisia vykoná otváranie obálok, posúdenie náležitosti prihlášok a kontrolu splnenia
podmienok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra MČ Košice - Západ dňa 9.6.2010 o 14:00 hod. v
kancelárii č. 103 na 1. poschodí Miestneho úradu MČ Košice – Západ.
O výsledku vyhotoví zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíše predseda a všetci jej členovia. Ak
niektorý člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný v zápisnici uviesť dôvod odmietnutia
podpísania zápisnice.
Zápisnica bude obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne osobne
doručených na MÚMČ Košice - Západ, menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky.
Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá predseda komisie starostovi MČ Košice - Západ. Táto zápisnica
bude tvoriť prílohu materiálu, predkladaného na rokovanie miestneho zastupiteľstva k bodu rokovania
"Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Košice - Západ".
Druhé vyhotovenie zápisnice, ako aj prihlášky kandidátov so všetkými prílohami odovzdá predseda
komisie na personálny úsek Organizačného oddelenia a sekretariátu.
Každý kandidát, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na rokovanie MZ MČ Košice - Západ na deň
konania voľby miestneho kontrolóra 24.6.2010.
Kandidátom, ktorí nesplnia podmienky, starosta MČ Košice - Západ písomne oznámi uvedenú
skutočnosť bezodkladne po doručení zápisnice dočasnej komisie.
o z n a m u j e,
že výkon funkcie miestneho kontrolóra trvá šesť rokov.
(Hlasovanie

za: 14

zdržali sa: 3)

proti: 0

Overili:
Barbara Blanárová

dňa:

13.05.2010

Ing. Adrián Weiszer

dňa:

13.05.2010

PhDr.Pavol Mutafov
starosta MČ
dňa:

V Košiciach, 13.05.2010
Vyhotovila:
Jana Butkovičová

13.05.2010

