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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

A/ berie na vedomie
návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľov zariadení
sociálnych služieb a kultúry v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda
B/ odvoláva
Mgr. Ildikó Ibolya z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho
strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ
Bc. Johannu Bíró z funkcie
starostlivosti Dunajská Streda
Ing. Kolomana
pre seniorov

Pongrácza

riaditeľa

z funkcie

Centra

riaditeľa

sociálnej
Zariadenia

dňom 30.09.2019
1

C/ splnomocňuje primátora mesta
vyhlásiť výberové konania na uvedené miesta riaditeľov
zariadení sociálnych služieb a kultúry v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Jún 2019
2019. június
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Dôvodová správa
Podľa § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov riaditeľov obecné zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich
(riaditeľov).
Nie je však zákonná povinnosť obsadzovať tieto funkcie na základe výsledkov výberového
konania a ani nie je zákonom upravená dĺžka výkonu funkčného obdobia; pričom napr.
riaditelia škôl a školských zariadení sú vymenovaný do funkcie na základe výsledkov
výberového konania na obdobie piatich rokov, takisto vedúce funkcie na mestskom úrade sú
obsadzované na základe výberového konania.
Podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p.:
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
osobitný predpis12) ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje
voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.
* §1 ods.2 písm. b) „právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom,
obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu1) a verejné výskumné inštitúcie,1a)“
12)
Napríklad § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov

Na základe inšpirácie iných samospráv, primátor mesta rozhodol zmeniť doterajší systém
obsadzovania uvedených funkcií. Jeho zámerom je zdynamizovať činnosť mestských
inštitúcií prostredníctvom zavedenia systémového opatrenia v podobe päťročného funkčného
obdobia pre riaditeľov; návrh na obsadenie funkcie riaditeľov bude predkladať na základe
výsledkov výberového konania, na ktoré musia uchádzači o riaditeľské kreslo predložiť
koncepciu rozvoja danej organizácie na päť rokov. Víťazné koncepcie úspešných uchádzačov
budú dôležitým podkladom pre pripravovanú stratégiu rozvoja jednotlivých oblastí
v pôsobnosti mesta. Päťročné funkčné obdobie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
a kultúry sa začína od 1. októbra 2019.
Odvolanie dotknutých riaditeľov sa navrhuje k 30. septembru 2019 s tým, že do vymenovania
riaditeľov na základe výsledkov výberového konania budú doterajší riaditelia riadne
vykonávať svoju funkciu.
Návrh primátora mesta na vymenovanie riaditeľov mestských organizácií , ktorí uspeli vo
výberovom konaní, bude predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční v septembri 2019.
Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť.

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová
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