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Kód: 7.3.1
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
poveruje
Mgr. Zuzanu Stanovú vedením príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy,
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, dňom 01. 04.2019 do dňa vymenovania riaditeľa
tejto organizácie na základe výberového konania.

Dôvodová správa
Dňa 7.2.2019 bolo predmetnom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy, okrem iných, aj zriadenie novej mestskej príspevkovej organizácie s názvom
Metropolitný inštitút Bratislavy (Uznesenie MsZ č. 34 zo 7.2.2019). V rámci rozpravy bol
predložený návrh na doplnenie uznesenia a to v časti b) bodom 1.2, ktorým bol primátor
mesta zaviazaný predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy po predchádzajúcom verejnom výberovom konaní návrh na vymenovanie riaditeľa
Metropolitného inštitútu Bratislavy. Pre naplnenie uvedenej požiadavky nebola určená žiadna
konkrétna alebo implicitná lehota.
V ten istý deň bol predmetom rokovania aj materiál „Zásady výberu členov orgánov
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy“. Obsahom tohto materiálu je aj uznesenie ktorým mestské zastupiteľstvo v časti B.
písm. f) žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie zoznamu a
harmonogramu výberových konaní na pozície riaditeľov príspevkových a rozpočtových
organizácií v termíne do 30.6.2019 (Uznesenie MsZ č. 38 zo 7.2.2019).
Termínovanie predloženia harmonogramu výberových konaní riaditeľov príspevkových
organizácií vyplýva z termínovania predchádzajúcich úkonov, ktoré boli prijaté rovnakým
uznesením: „a) Zriadenie výberovej komisie a vymenovanie členov výberovej komisie podľa
prijatých zásad v termíne do 31.3.2019 b) Vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií
predsedov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, v ktorých má Hlavné mesto SR
Bratislava majetkovú účasť v termíne do 15.4.2019 c) Vyhlásenie výberových konaní na
obsadenie funkcií členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, v ktorých má Hlavné
mesto SR Bratislava majetkovú účasť v termíne do 15.5.2019 d) Priebežne zabezpečovať
súčinnosť pri napĺňaní jednotlivých krokov výberových konaní uvedených pod písm. b) časti B
tohto Uznesenia s poslaneckými klubmi mestského zastupiteľstva podľa schválených zásad e)
Po uskutočnení výberových konaní uvedených pod písm. b) časti B tohto Uznesenia predložiť
mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh kandidátov na obsadenie funkcií členov
orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta v termíne do
15.6.2019.“
Z uvedeného vyplýva, že mestské zastupiteľstvo predpokladá, že riadne výberové konanie na
riaditeľa/riaditeľov príspevkových organizácií budú realizované na základe harmonogramu,
ktorý má byť predložený v termíne do 30.6.2019, a zároveň požiadalo primátora hlavného
mesta, aby priorizoval výberové konania na členov štatutárnych orgánov v obchodných
spoločnostiach s majetkovou účasťou hlavného mesta.
Ku dňu vzniku MIB – 1.4.2019 je potrebné zabezpečiť, aby existovala osoba, ktorá bude
oprávnená v mene MIB realizovať právne úkony v pozícii štatutárneho orgánu.

Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych
predpisov sa v § 5 ustanovuje postup pre výberové konania na vedúcich zamestnancov, pričom
sa neustanovuje povinné výberové konanie v prípade, ak vymenovanie vedúceho
zamestnanca je uskutočňované v súlade s iným predpisom prostredníctvom kolektívneho
orgánu. V tomto konkrétnom prípade v súlade s § 11 ods. 5 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Uznesením č.
38 zo 7.2.2019 však bola táto procedúra doplnená aj o výberové konanie v súlade so
štandardmi, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta.
Paragraf 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších právnych predpisov umožňuje na voľné miesto vedúceho zamestnanca, do doby
vymenovania po predchádzajúcom výberovom konaním, poveriť vedením osobu bez
výberového konania, najviac však na dobu šesť mesiacov. Podľa § 4 právne úkony voči
vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom robí orgán, ktorý ho vymenoval
alebo zvolil.
Vzhľadom na vyššie uvedené, navrhuje sa, aby do doby vykonania výberového konania bola
poverená vedením osoba, ktorá je aktuálne zamestnancom hlavného mesta SR Bratislavy tak,
aby sa zabezpečila vysoká miera súčinnosti a koordinácie procesov medzi Metropolitným
inštitútom Bratislavy a Magistrátom v úvodných fázach budovania príspevkovej organizácie.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2019 zo dňa 14.3.2019
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu
Bratislavy do vykonania výberového konania.

