
Zápisnica  

z pracovného stretnutia poslancov MsZ v Podolínci 

zo dňa 13.7.2017- otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok účasti na voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Podolínec 

Otvorenie: 16,30 hod.  

Prítomní poslanci MsZ: Ing. Štefan Zima, Peter Hojstrič, , Pavol Vychovalý, Ing. Ján 

Marhefka, Martina Simoníková, Mgr. Eduard Ferencko, Mgr. Radoslav Borovský, 

RNDr. Emil Valek, MUDr. Ľuboš Filiač,  

Ospravedlnení : Peter Reznický 

Na základe „Vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec“ schváleného 

uznesením MsZ Podolínec 22/2017 B/2 zo dňa 25.5.2017, zvolal primátor mesta pracovné 

stretnutie, na ktorom boli otvorené doručené obálky. Primátor mesta informoval 

prítomných, že do určeného termínu 4.7.2017 boli na Mestský úrad v Podolínci 

doručené 3 /tri/ obálky kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Podolínec v týchto 

dátumoch – 26.6.2017, 30.6.2017 a 3.7.2017.  

Na základe termínu doručenia boli doručené obálky označené poradovými číslami 1,2,3 

a otvorené v poradí, ako boli doručené. 

Obálka č.1 : Ing.Veronika Hoffmanová,Slnečná 62, 059 71 Ľubica 

- vzdelanie                                                                              ne/vyhovuje                                                                                     

- profesijný životopis, prax a pracovná pozícia                 ne/doložený                                   

- informácia o podnikaní, zárobkovej činnosti                                                            

a členstve v riadiacich orgánoch                                         ne/doložená                                          

- výpis z registra trestov                                                       ne/doložený                                   

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  ne/doložená                                   

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov          ne/doložený                                    

- čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií                      ne/doložené                                     

 

Obálka č.2 : Ing.Juraj Zima, Družstevná 796/55, 065 03 Podolínec 

- vzdelanie                                                                             ne/vyhovuje                                                                                     

- profesijný životopis, prax a pracovná pozícia                 ne/doložený                    

- informácia o podnikaní, zárobkovej činnosti                                                            

a členstve v riadiacich orgánoch                                         ne/doložená                                          

- výpis z registra trestov                                                       ne/doložený                                   

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  ne/doložená                                   

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov          ne/doložený                                    

- čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií                      ne/doložené                                    

 

 



Obálka č.3: Ing. Vladimír Matfiak, Popradská 47, 059 01, Spišská Belá 

- vzdelanie                                                                              ne/vyhovuje                                                                                     

- profesijný životopis, prax a pracovná pozícia                 ne/doložený                                   

- informácia o podnikaní, zárobkovej činnosti                                                            

a členstve v riadiacich orgánoch                                         ne/doložená                                         

- výpis z registra trestov                                                       ne/doložený                                   

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  ne/doložená                                   

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov          ne/doložený                                    

- čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií                      ne/doložené                                                                                                                                               

Prítomní konštatujú, že všetci uchádzači splnili podmienky pre voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Podolínec a budú prizvaní na zasadnutie MsZ 20.7.2017 a svojim 

podpisom súhlasia so zápisnicou, ktorá bude prílohou predloženou do MsZ k voľbe  

hlavného kontrolóra mesta Podolínec dňa 20.7.2017. 

Zapísal : Ing.Laufik 


