MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE-745/2020

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 25.06.2020 / 2020.06.25.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS
Pályázati kiírás a COMORRA SERVIS járulékos szervezet igazgatói posztjára

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Mgr. Béla Keszegh
primátor – polgármester
Právne oddelenie – Jogi osztály

Dátum/dátum
10.06.2020
17.06.2020

Finančná komisia /Pénzügyi bizottság
Mestská rada/ Városi Tanács
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Dôvodová správa - Indoklás:

Dňa 21.05.2020 Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 800/2020 poverilo
Ing. Bohumíra Kóňu riadením príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, so sídlom
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758 s účinnosťou od 01.06.2020 až do
vymenovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
Mesto Komárno je zriaďovateľom príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS,
Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758.
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
a je mu okrem iného vyhradené aj „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“.
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov (1) 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 predpis 12) ustanovuje aj iný spôsob výberu
vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca
kolektívnym orgánom.

Súvisiaca platná legislatíva:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-552

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Stanovisko finančnej komisie zo dňa 10.06.2020:
Hlasovanie: 7-0-0

Stanovisko Rady zo dňa 17.06.2020:
Hlasovanie: 6-0-0-1
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Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

/2020
uznesenie
k výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/

schvaľuje
podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa COMORRA
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia,

B/

schvaľuje
výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa COMORRA
SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C/

.............................. - predseda
.............................. - člen
.............................. - člen
.............................. - člen
.............................. - člen
.............................. - člen
.............................. - člen

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom A/ tohto uznesenia,
2. zverejniť vyhlásenie výberového konania podľa Prílohy č. 1 tohto uznesenia na
úradných tabuliach mesta, na webovom sídle mesta a v regionálnej tlači
a vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou výberového konania,
3. o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
4. predložiť výsledok výberového konania Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ po úspešnom
ukončení výberového konania
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Príloha č. 1 k uzneseniu č.

/2020

Návrh
Mesto Komárno ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS v súlade
s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS,
Športová 1, 945 01 Komárno

Predpokladaný termín nástupu do práce: október 2020
Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu:
Plat bude určený podľa zákona 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, 8. platová trieda. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého
vzdelania a dĺžky praxe. Určený tarifný plat: od 905,-EUR/mesačne.
Požadované kvalifikačné predpoklady :
-

min. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - ekonomický alebo technický smer
výhodou
aspoň 3 roky praxe, minimálne 2 roky v riadení
odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (najmä z.č. 369/1990 Zb., z.č. 523/2004
Z.z., z.č. 583/2004 Z.z., z.č. 138/1991 Zb., z.č. 552/2003 Z.z.)

Požiadavky a iné kritéria:
-

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
bezúhonnosť
manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, bezkonfliktnosť,
pozitívny prístup, kreatívnosť
vypracovanie návrhu koncepcie riadenia COMORRA SERVIS
znalosť práce s PC – MS Office, Word, Excel
ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom a ovládanie maďarského jazyka
slovom, ovládanie cudzieho jazyka vítaná
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Zoznam požadovaných dokladov:
-

overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov
prehľad o doterajšej praxi
získané certifikáty alebo osvedčenia,
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Originály alebo úradne overené fotokópie potrebných dokladov predložte najneskôr do
začatia výberového konania. Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a e-mailovej
adresy.

K žiadosti je potrebné pripojiť:
-

písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
vyplnený osobný dotazník,
štruktúrovaný životopis
písomne vlastný návrh koncepcie riadenia COMORRA SERVIS - maximálne na 3
strany
písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely
výberového konania v súlade s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
-

vzdelanie a prax v danej oblasti
odborná zdatnosť
návrh vlastnej koncepcie riadenia organizácie

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – riaditeľ COMORRA SERVIS – Neotvárať!“ najneskôr
do 31.07.2020 na adresu: Mesto Komárno, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého
kontaktu, Nám. gen. Klapku, Komárno najneskôr do 31.07.2020 do 12.00 hod.
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky
vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie a to
najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového
konania. Výberové konanie slúži ako podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho
uchádzača. V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov riaditeľa zariadenia na návrh primátora vymenúva Mestské
zastupiteľstvo v Komárne. Uchádzači prihlásení do výberového konania berú na vedomie, že
k obsadeniu funkcie riaditeľa COMORRA SERVIS je potrebné predchádzajúce schválenie
návrhu vymenovania Mestským zastupiteľstvom v Komárne.
Komárno dňa
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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