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N Á V R H  U Z N E S E N I A:  

 

Miestna rada     

po prerokovaní materiálu  

 

o d p o r ú č a     

Miestnemu zastupiteľstvu 

 

z o b r a ť  n a  v e d o m i e  

 

informáciu o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so 

skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021 

 

- bez pripomienok 

-   s pripomienkami 

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Skončenie pracovného pomeru (funkcie) riaditeľa Mikuša 

 

Dňa 23.08.2021 bola na podateľňu EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 

90 Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej aj „EKO-podnik“), príspevkovej organizácie mestskej 

časti, doručená výpoveď z pracovného pomeru Mgr. Vladimíra Mikuša s príspevkovou 

organizáciou, súčasne so vzdaním sa funkcie riaditeľa k 21.08.2021 a požiadavkou na čerpanie 

dovolenky. Pracovný pomer pána Mikuša v EKO-podnik-u bol založený pracovnou zmluvou 

zo dňa 21.05.2020.  

 

Podľa § 62 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : „Ak výpoveď dáva zamestnanec, 

ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden 

rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.“ V zmysle Zákonníka práce by pracovný pomer 

pána Mikuša skončil až uplynutím výpovednej doby dvoch mesiacov, teda ku 31.10.2021. 

Starosta mestskej časti navrhol ukončenie pracovného pomeru dohodou, čo pán Mikuš 

akceptoval a pracovný pomer, ale aj funkcia riaditeľa skončila ku dňu 31.08.2021.  

 

Plná moc mestskej časti 

 

Starosta mestskej časti navrhol pánovi Mikušovi, v záujme plynulého chodu EKO-podnik po 

31.08.2021, aby bola mestská časť Bratislava – Nové Mesto splnomocnená na to, aby mohla 

v mene príspevkovej organizácie EKO-podnik vykonávať najdôležitejšie právne úkony, ktoré 

vykonáva EKO-podnik. Cieľom bolo zabezpečenie vedenia príspevkovej organizácie priamo 

zamestnancom mestskej časti a prevzatie zodpovednosti mestskej časti za jej chod. Pán Mikuš 

takúto plnú moc mestskej časti neudelil (po konzultácii so svojou advokátkou). Navrhovaná 

plná moc je v prílohe tohto materiálu.  

 

Dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa 

 

Vzhľadom k neudeleniu plnej moci pre mestskú časť, tak ako bolo navrhované starostom 

mestskej časti, bola dočasným výkonom funkcie riaditeľa poverená zamestnankyňa EKO-

podnik pani Mgr. Michaela Mišková na čas 06.09.2021 – 10.09.2021. Po uplynutí tejto doby 



bude dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa pán JUDr. Daniel Hulín, súčasný zástupca 

prednostu miestneho úradu a to až do času vymenovania nového riaditeľa poslancami 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

Kontrola v príspevkovej organizácii 

 

Starosta mestskej časti dňa 06.09.2021 požiadal v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení miestneho kontrolóra Ing. Martina Böhma, aby v zmysle svojich oprávnení a v rozsahu 

vymedzenom zákonom vykonal v príspevkovej organizácii okamžitú kontrolu. Táto kontrola je 

zameraná najmä na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v tejto príspevkovej organizácii, pričom 

výsledky kontroly budú nepochybne dôležitým podkladom pre ďalšie kroky mestskej časti ako 

zriaďovateľa.  

 

Súčasne sa navrhuje, aby v príspevkovej organizácii EKO-podnik bola vykonaná 

kontrola externým subjektom. Vyčlenenie finančných prostriedkov je predmetom iného 

predkladaného materiálu – Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto na rok 2021. 

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa EKO-podnik  

 

V zmysle platnej legislatívy danej zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa pripravuje 

vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu EKO-podnik 

(riaditeľ/riaditeľka). Mestská časť v ňom zadefinuje presné podmienky pre uchádzačov, ako aj 

proces samotného výberu, ktorý bude zavŕšený schvaľovaním vybraného kandidáta v miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Výberom chceme docieliť získanie 

takého kandidáta, ktorý bude kvalitne viesť EKO-podnik a zabezpečí transparentné vedenie 

našej príspevkovej organizácie, v prospech mestskej časti a jej obyvateľov. 

 

       



 
 

 

 

 

 



 
 


