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Návrh 
 

 

UZNESENIE 
 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ZLATÝCH MORAVCIACH 
z 20. septembra 2012 

 
 

k Návrhu na zriadenie príspevkovej organizácie “Mestské služby mesta Zlaté Moravce” 
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o: 

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, 

c) 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. (viď text č. 1 – 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. (viď text č. 2 – Dôvodová správa), 

 
s c h v a ľ u j e:  

a) Zrušenie príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce: Mestské stredisko kultúry 
a športu, Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta ku dňu 31.12.2012, 

b) Zriadenie príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou 
a začatím činnosti od 01.01.2013, 

c) Výberové konanie na riaditeľa 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. 1 – Dôvodová správa), 

d) Zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového konania 
na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce. (+  text č. 2 – 
Dôvodová správa), 
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u k l a d á: 
a) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce pripraviť kompletný legislatívny návrh na zriadenie 

príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce s účinnosťou a začatím 
činnosti 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. 

c) 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 riaditeľa 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. 

 
o d p o r ú č a : 

primátorovi mesta vytvoriť oddelenie kultúry a športu v štruktúre mestského úradu 
s účinnosťou od 01.01.2013. 
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Dôvodová správa 
 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. a Zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy č. 523/ 2004 Z. z., na základe právomocí udelených v týchto zákonoch 
mestskému zastupiteľstvu, MsZ v zlatých Moravciach schvaľuje zriadiť jednu príspevkovú 
organizáciu, ktorá by zastrešovala činnosti pod jedným vedením organizácie, čím by sa značne 
práce skoordinovali, zlacneli a boli by účinnejšie kontrolované, odstránili by sa duplicitné 
činnosti, čím sa znížia aj nákladové položky. 

Súčasný stav je naďalej neúnosný aj po legislatívnej a právnej stránke, o čom svedčia aj 
správy nezávislých audítorov za obdobie 2010 a 2011, ktoré vyjadrujú niektoré záporné 
a podmienené stanoviská. Postupne by sa mohol zlepšiť aj strojový a vozový park organizácie, 
účelnejšie nakladanie s hmotným a nehmotným majetkom potrebným na činnosť organizácie. 
Navyše občania takto budú môcť svoje požiadavky, podnety, sťažnosti nahlasovať do jedného 
centra. 
 
Medzi hlavné činnosti novovzniknutej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce bude 
patriť napríklad: 

- oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev,  
- strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných 

priestranstiev,  
- vykonávanie údržby, výmeny, výstavby dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách v meste,  
- prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, 

slávnostného osvetlenia a výzdoby, 
- vykonávanie stavebných prác, zámočníckych prác, maliarskych prác, elektrikárskych 

prác,  
- vykonávanie prác stavebnými mechanizmami, autodoprava a dopravné služby v meste  
- služby odpadového hospodárstva, separovaný zber, zber, odvoz, skládkovanie a likvidácia 

komunálneho odpadu pre obyvateľov a právnické subjekty mesta, 
- prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu a kompostárne, 
- starostlivosť a údržba verejnej zelene, 
- prevádzkovanie mestských cintorínov a pohrebísk, 
- prevádzka a starostlivosť o mestské trhoviská, 
- starostlivosť o pomníky a kultúrne pamiatky, 
- starostlivosť o detské ihriská,  
- údržba a prevádzka športovísk vo vlastníctve mesta, 
- údržba a prevádzka budov Kina Tekov, MsKŠ, Mestskej knižnice, 
- prevádzkovanie verejných WC, 
- prevádzkovanie útulku pre psov,  
- údržba kanalizácií a vpustí, 
- správa zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, jeho údržba, oprava 

a rekonštrukcia, 
- zabezpečenie verejno-prospešných služieb, 
- iné... 
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Medzi podnikateľské činnosti novovzniknutej organizácie Mestské služby mesta Zlaté 
Moravce bude patriť napríklad: 

- obchodná činnosť, 
- strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných 

priestranstiev pre iné subjekty, 
- vykonávanie prác stavebnými mechanizmami, autodoprava a dopravné služby pre iné 

subjekty, 
- vykonávanie stavebných prác, zámočníckych prác, maliarskych prác, elektrikárskych prác 

pre iné subjekty, 
- prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, 
- pohrebné služby, 
- maloobchod vo vybraných činnostiach, 
- organizácia kultúrnych a športových podujatí, 
- aranžérske služby, 
- iné... 
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(text č. 1) Výzva na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce: 
 
Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Z. z , ďalej Zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. a Zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/ 2004 Z. z., na funkciu štatutárneho zástupcu – 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby mesta Zlaté Moravce.  
 
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme :  
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) bezúhonnosť, 
c) zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie. 
 
Kvalifikačné predpoklady:  
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 
 
Iné povinné kritéria a požiadavky: 
a) minimálna prax 3 rokov na riadiacej funkcii, 
 
Zoznam požadovaných dokladov :  
a) žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania s motivačným listom a profesijným 
životopisom, 
b) návrh koncepcie fungovania a rozvoja organizácie v tlačovej podobe v rozsahu maximálne 5 
až 7 strán formáte A4, 
c) fotokópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa, alebo fotokópia občianskeho 
preukazu, pokiaľ je v ňom uvedený titul prislúchajúci vysokoškolskému vzdelaniu II. stupňa, 
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie, 
 
Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského 
úradu v Zlatých Moravciach, do 12.00 hod dňa 09.11.2012 (vrátane), rozhodujúci je dátum a čas, 
uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského úradu v Zlatých Moravciach, s označením  
„VK–riaditeľ“ a poznámkou „Neotvárať“. 
 
(text č. 2) Zloženie a počet členov výberovej komisie: 
Počet členov komisie:  
Zloženie komisie:  
Predseda komisie: 
 


