




Uznesenie Č. 395/2012 
z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.09.2012 

Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie "Mestské služby mesta Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MZ konanom dňa 
20.09.2012 
prerokovalo 

a) návrh na zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko 

kultúry a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 

31.12.2012, 

b) návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce 

s účinnosťou a začatím činnosti od 01.01.2013, 

e) návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta 

Zlaté Moravce a výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa 

príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (vid' text Č . I -

Dôvodová správa), 

d) návrh na zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie 

Výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta 

Zlaté Moravce. (vid' text Č. 2 - Dôvodová správa), 

sch vaľ uje: 
a) zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko kultúry 

a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 31 .1 2.2012. 

b) zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou 

a začatím činnosti od 01.01.2013, 

e) výberové konanie na riaditel'a príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté 

Moravce a výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej 

organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (+ text Č. I - Dôvodová správa). 

d) zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového 

konania na riaditel'a príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. 

(+ text Č. 2 - Dôvodová správa), 

u k I a d á: 
aj prednostovi MsÚ Zlaté Moravce pripraviť kompletný legislatívny návrh na zriadenie 

príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účilillosťou a začatím 

čirU10s ti od 01.01.2013, ktorá bude nástupníckou organizáciou zrušených 

príspevkových organizácií: Mestské stredisko kultúry a športu, Technické služby 

mesta, Záhradnícke služby mesta. 

b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce vypracovať kompletné materiály v zmysle platných 

legislatívnych noriem a zákonov, ako aj právne postupy určujúce zrušenie uvedených 

organizácií, ako aj vznik novej príspevkovej organizácie, predložiť ich na schválenie 

MsZ v Zlatých Moravciach na jeho najbližšie rokovanie dňa 08.11.2012. 

e) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť výzvu na zverejnenie pre uchádzačov na 

výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté 

Moravce bezodkladne v minimálne 3 printových médiách okresného, regionálneho 



a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce. 
d) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditel'a 

príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce do termínu 23 . 11 .2012 
a uskutočniť prvé zasadnutie komisie dňa 09.11.2012 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v 
Zlatých Moravciach. 

e) členmi výberovej komisie budú všetci poslanci MsZ v Zlatých Moravciach 
odporúča: 

primátorovi mesta vytvoriť oddelenie kultúry a športu v štruktúre mestského úradu 
s účinnosťou od 01 .01.20 13. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.09.2012 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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