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N Á V R H   U Z N E S E N I A  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 

  

s c h v a ľ u j e 

   

menovanie JUDr. Daniela Hulína do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto.  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“): „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 

obce, najmä je mu vyhradené: l) 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.“ 

 

Príspevková organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava-Nové 

Mesto, IČO: 00491870 (ďalej len „Eko-podnik“) bola zriadená mestskou časťou Bratislava-Nové 

Mesto dňa 20.12.1990. Predmetom jej činnosti je (výber zo Zriaďovacej listiny):  

správa a údržba ciest 3. a 4. kategórie,   

správa a údržba takmer 50 ihrísk a  športovísk,  

správa a prevádzka lanovky na Kolibe,   

správa a prevádzka tržnice na Trnavskom mýte,   

správa a prevádzka športovo – kultúrneho areálu Kuchajda,   

zimná správa ciest 3. a 4. kategórie ako aj chodníkov v mestskej časti.  

 

Po náhlom a nečakanom vzdaní sa funkcie riaditeľa Eko-podniku k 31.8.2021 bolo dňa 20.09.2021 

vyhlásené výberové konanie na túto pozíciu. Do termínu stanoveného na predkladanie žiadostí 

(10.10.2021) bolo miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručených celkom 9 

zalepených obálok. Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu zasadla výberová komisia až 

dňa 10.1.2022, no na tomto prvom zasadnutí boli zo strany členov komisie nominovaných 

miestnym zastupiteľstvom spochybnené podmienky vyhláseného výberového konania a postupy 

výberovej komisie, čím sa prakticky paralyzovala jej ďalšia činnosť. 

 

Na základe vzniknutej situácie a požiadaviek výberovej komisie vypracoval miestny úrad mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto nový rokovací poriadok výberovej komisie pre výber riaditeľov 

príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „rokovací 

poriadok“). Tento rokovací poriadok bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 35/16 

zo dňa 08.02.2022. 

 

Pre podstatne zmenené podmienky účasti na výberovom konaní, bolo potrebné ho vyhlásiť nanovo. 

Nové výberové konanie na danú pozíciu bolo vyhlásené dňa 23.03.2022 Výberová komisia pre 

výberové konanie na funkciu riaditeľa Eko-podniku bola zložená nasledovne: 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD. – predseda komisie (prednosta miestneho úradu) 

Ing. František Fabián, MBA –  člen komisie (člen predstavenstva CULTUS Ružinov, t. j. externý 

odborník z oblasti manažmentu) 

 PhDr. Lukáš Zajac, PhD. – člen komisie (riaditeľ personálneho oddelenia Sociálnej poisťovne, t. j. 

externý odborník v oblasti výberu ľudských zdrojov) 

 Ing. Róbert Molnár – člen komisie (riaditeľ Komunálneho podniku Bratislava, t. j. externý odborník 

z oblasti predmetu činnosti Eko-podniku) 

Andrej Balga, MBA – člen komisie (zvolený zástupca miestneho zastupiteľstva) 

 

Komisia pri svojej práci postupovala v zmysle rokovacieho poriadku.  



Komisia na svojom prvom stretnutí dňa 28.03.2022 otvorila 9 obálok doručených ešte v rámci 

výberového konania vyhláseného dňa 20.09.2021. Po kontrole podaných žiadostí bolo zistené, že 

jeden kandidát nesplnil základný kvalifikačný predpoklad pre zaradenie do výberového konania 

(príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 28.03.2022). Preto zvyšným 8 kandidátom bola zaslaná informácia, 

že novým výberovým konaním vyhláseným dňa 23.03.2022 boli upravené podmienky účasti a v 

prípade ich záujmu je potrebné doplniť dokumenty v zmysle nového vyhláseného výberového 

konania.  

 

V rámci nového výberového konania vyhláseného dňa 23.03.2022 bolo do stanoveného termínu 

13.04.2022 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto doručených celkovo 8 

obálok/prihlášok, vrátane doplnených dokumentov kandidátov, ktorí boli prihlásení do prvého 

výberového konania.  

 

Komisia na svojom stretnutí dňa 25.04.2022 po otvorení obálok a kontrole ich obsahu zistila, že 7 

kandidátov splnilo formálne požiadavky vyhláseného výberového konania (príloha č. 2 k zápisnici 

zo dňa 25.04.2022). Ich hodnotenie prebiehalo v zmysle Čl. 2 ods. (1) písm. b) bod 2 rokovacieho 

poriadku. Na osobné vypočutie boli v zmysle uznesenia komisie č. 2/25.04.2022 (zápisnica zo dňa 

25.04.2022) pozvaní 5 kandidáti s najvyšším počtov bodov (príloha č. 3 k zápisnici zo dňa 

25.04.2022). 

 

Osobného vypočutia sa zúčastnili všetci pozvaní kandidáti: JUDr. Daniel Hulín, Ing. Ján Marcin, 

MBA, JUDr. Richard Pittner, Ing. Boris Šramko a Ing. Stanislav Vaňo. Presný priebeh osobného 

vypočutia konaného dňa 18.05.2022 je obsiahnutý v zápisnici, ktorá je prílohou tohto materiálu. 

 

Výberová komisia v zápisnici zo dňa 18.05.2022 skonštatovala, že po hodnotení všetkých jej členov 

sa kandidáti umiestnili v nasledovnom poradí: 

 

1.JUDr. Daniel Hulín (111 bodov) 

 

2.JUDr. Richard Pittner (104 bodov) 

 

3.Ing. Boris Šramko (94 bodov) 

 

4.Ing. Stanislav Vaňo (91 bodov) 

 

5.Ing. Ján Marcin, MBA (73 bodov) 

 

Výberová komisia na základe svojho uznesenia č. 1/18.05.2022 odporučila starostovi MČ 

Bratislava–Nové Mesto vybrať jedného z kandidátov umiestnených v prvom a druhom poradí na 

návrh miestnemu zastupiteľstvu, na pozíciu riaditeľa Eko-podniku. 

 

V súlade so zákonom a vzhľadom na bodové hodnotenie výberovej komisie, predkladá starosta 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto návrh na vymenovanie JUDr. Daniela Hulína za riaditeľa 

EKO-podniku.  

 


