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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavný

kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.09.2020

0d 15,00 h.

Prítomní : Členovia komisie: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Erich Dvonč

Ing. Mária Haj šová, PhD.

Ing. Anna Halinárová

Ing. Miroslav Žiak

_ Zapisovateľ: Ing. Viliam Záhumenský, referent OPMMaKR TSK

V súlade s uznesenim Zastupitel’stva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 475/2020
zo dňa 06.07.2020 sa dnešného dňa uskutočnilo zasadnutie Komisie na posúdenie náležitostí

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja

(ďalej len ,,komisia“) V zasadačke č. 823 na VIII. poschodí Úradu TSK.

Na úvod si členovia komisie zvolili medzi sebou predsedu „komisie“, ktorým sa stal

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc..

Komisia prevzala 1 kus doručenej zalepenej neporušenej obálky s označením „Prihláška

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou

„Neotvárať“, doručenej V stanovenom termíne, zaevidovanej V centrálnom denníku Úradu

TSK pod evidenčným číslom uvedenom V prezentačnej pečiatka podateľne Úradu TSK.

Komisia po oboznámení sa s obsahom predloženej prihlášky túto posúdila zhľadiska

splnenia predpokladov ako aj požadovaných dokladov takto :

1. Ing. Pavol Zigo, bytom Bratislavská 166, 916 24 Horná Streda

Menovaný kandidát požadované údaje a doklady

a9 Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného

pobytu, kontaktné údaje (telefón, e-mail) predložil/aepfeäežä
b) má ukončené vysokoškolské vzdelanie ....2 ...... stupňa ekonomického, právnického

alebo technického smeru: splnil/nespl—n-H

&) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní: predložil/nepfeéleä
d) údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov (uvedené V „písomnej prihláške“)

predložil/nepfeélfežä

e) štruktúrovaný profesijný životopis: predložil/nepfedlež-H
f) koncepciu činnosti hlav. kontrolóra a útvaru hlav. kontrolóra predložilůepředwležil

g9 písomný súhlas s kandidatúrou na funkciu hlavný kontrolór TSK predložil/nepfed-ležä

h.) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov predložil/aepr-eäeäl



Komisia konštatuje, že kandidát Ing. Pavol Zigo splnil/nesplnil podmienky účasti na 
voľbe hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.09.2020. 

Za komisiu: 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

Erich Dvonč 

Ing. Mária Hajšová, PhD. 

Ing. Anna Halinárová 

Ing. Miroslav Žiak 

Ing. Viliam Záhumenský 

zapisovateľ 

Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre komisiu na posúdenie náležitostí 
prihlášok kandidátov na funkciu hlavný kontrolór TSK, druhý pre kanceláriu predsedu TSK, 
tretí pre spis. 

V Trenčíne dňa 21.09.2020 

2 


