
   

 
 

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2015/5 

5. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenie pre seniorov -  rozpočtová organizácia 

mesta Dunajská Streda 

Javaslat az Idősek Otthona –Dunaszerdahely Város  költségvetési szervezete igazgatójának a 

kinevezésére                                                                  

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Kidolgozta: 

 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede  

Határozati javaslat:                                                                                                

 vymenúva 

 
na návrh primátora mesta Dunajská Streda Ing. Kolomana 

Pongrácza do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov,  

rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda so sídlom 

Ul.gen.Svobodu 1948/10 Dunajská Streda od 1. mája 2015 na 

dobu neurčitú so 6 mesačnou skúšobnou dobou, s platovým 

zaradením v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 
 

Apríl 2015 

2015 április  



Dôvodová správa 

 

 

V súlade s § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení 

neskorších predpisov bolo mestom Dunajská Streda vyhlásené výberové konanie zo dňa 

23.02.2015 na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenie pre seniorov -  rozpočtová organizácia 

mesta Dunajská Streda.  

 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 01.04.2015.  

Výberová komisia na základe pohovoru s uchádzačmi skonštatovala, že úspešným 

uchádzačom na uvedenú funkciu sa stal Ing. Koloman Pongrácz. Uvedenú skutočnosť 

oznámila Zápisnicou z výberového konania zo dňa 08.04.2015 primátorovi mesta Dunajská 

Streda. 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené na návrh primátora vymenúvať 

riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.  

 

Z tohto dôvodu primátor mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltán Hájos navrhuje Mestskému 

zastupiteľstvu vymenovať Ing. Kolomana Pongrácza do funkcie riaditeľa Zariadenia pre 

seniorov, rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda so sídlom Ul.gen.Svobodu 1948/10 

Dunajská Streda, od 1. mája 2015 na dobu neurčitú so 6 mesačnou skúšobnou dobou s 

platovým zaradením v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Mestská rada predmetný návrh odporúča.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


