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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na návrh starostu mestskej časti Brati-

slava – Nové Mesto v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov    

 

m e n u j e  

 

Mgr. Vladimíra Mikuša  

 

s účinnosťou od 25. mája 2020 do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejno-

prospešných služieb  

 

 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných 

služieb vyhlásil starosta mestskej časti dňa 08.10.2019. Prihlásiť sa do výberového konania bolo mož-

né do 05.11.2019. K uvedenému dátumu bolo podaných 10 prihlášok.  

 

Výberová komisia v zložení: Ing. Pavol Galamboš (predseda výberovej komisie), JUDr. Ing. Ľubomír 

Baník, Roman Štamberský, Ing. Pavol Troiak, Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. Valér Jurčák, Bc. Miloš 

Zajíček, v súlade s rokovacím poriadkom uskutočnila výberové konanie, ktoré pozostávalo 

z neverejnej časti hodnotenia v rámci, ktorej výberová komisia posudzovala životopis uchádzača 

a predložený rozvojový plán príspevkovej organizácie a z verejného vypočutia uchádzačov. 

K verejnému vypočutiu boli pozvaní piati uchádzači, ktorí prešli prvým kolom výberového konania. 

 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 

orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého 

to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí ak oso-

bitný predpis ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo 

vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.  

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti 

a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj 

schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 

 

V záujme zabezpečenia riadneho fungovania príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospeš-

ných služieb je potrebné obsadiť miesto riaditeľa ako štatutárneho zástupcu tejto organizácie. Starosta 

mestskej časti preto navrhuje miestnemu zastupiteľstvu, aby do funkcie riaditeľa príspevkovej organi-

zácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb vymenovalo Mgr. Vladimíra Mikuša.   

 

Činnosť výberovej komisie je zachytená v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mest-

skej časti. Zverejnená je aj zápisnica z verejného vypočutia uchádzačov, ktoré sa konalo prostredníc-

tvom videokonferencie dňa 29.04.2020.  

 


