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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
A. ruší poverenie
PaedDr. Jany Znášikovej viesť príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave, Cesta
mládeže 4, 813 01 Bratislava, ku dňu 7.7.2019,
B. vymenováva
Ing. Mateja Dobšoviča za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta
mládeže 4, 813 01 Bratislava, ku dňu 8.7.2019.

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 7. februára 2019
prijalo uznesenie č. 38/19, ktorým schválilo Zásady výberu členov orgánov obchodných
spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočtových a
príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou. V súlade so
schválenými pravidlami vyhlásilo hlavné mesto výberové konanie na pozíciu riaditeľa
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave.
Do výberového konania na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Mestských lesov v Bratislave bolo
celkovo doručených 7 kompletných prihlášok. Komisia zostavila rebríček najvhodnejších
uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave na verejné a neverejné vypočutie.
Pred komisiou boli 17.6.2019 vypočutí: 1. Matej Dobšovič, 2. Tibor Jančok, 3. Ján Jenčo.
Výberová komisia odporučila, aby primátor navrhol mestskému zastupiteľstvu vymenovať Ing.
Mateja Dobšoviča za riaditeľa Mestských lesov v Bratislave.
Hlavné mesto považuje za dôležité vytvoriť jasné, objektívne, realistické, no ambiciózne
výkonnostné kritériá úspechu príspevkovej organizácie. Tieto kritériá budú riadne zverejnené
a budú hlavným mestom dôsledne vyhodnocované. Len na podklade dosiahnutia kritérií –
ukazovateľov bude možné poskytovať riaditeľovi výkonnostnú odmenu, ktorá bude
predstavovať významnú časť celkovej odmeny. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá
hlavnému mestu právo podať návrh na odvolanie riaditeľa.
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave je vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať riaditeľov
rozpočtových a príspevkových organizácií celomestského charakteru.
Na základe uvedeného predkladáme návrh na vymenovanie Ing. Mateja Dobšoviča za riaditeľa
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave.

