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Kód uzn.: 7.3
NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
vymenovanie Ing. Jozefa Tótha za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Generálny
investor Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, ku dňu 01.01.2022.

Dôvodová správa
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.
Podľa § 17 ods. 5 písm. d) VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na výkon práv hlavného mesta v súvislosti s
vlastníctvom cenných papierov, majetkových podielov alebo vkladov v právnických osobách,
v prípade vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov.
Súčasný riaditeľ príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, so sídlom
Záporožská 5, 852 92 Bratislava (ďalej len „GIB“), p. Ing. Karol Machánek, sa vzdal svojej
funkcie. Na uvoľnené miesto riaditeľa GIB sa navrhuje vymenovať p. Ing. Jozef Tóth.

Osobné informácie

Meno a priezvisko

Ing. Jozef Tóth

Trvalé bydlisko
Telefón
E-mail

Charakteristické vlastnosti

Zodpovednosť, analytické myslenie.
Vyzretá a hodnoverná osobnosť so strategickým myslením
a orientáciou na cieľ.
Schopnosť pracovať pod časovým tlakom.

Pracovné skúsenosti

Dátum (od-do)

1/2013 - doteraz

Zamestnávateľ

Generálny investor Bratislavy

Sektorové odvetvie

Verejnoprávny sektor

Dosiahnutá pozícia

Vedúci technicko-prevádzkového oddelenia

Hlavná pracovná náplň

Riadenie technicko-prevádzkového oddelenia, koordinačná
činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii
technicko-prevádzkových činností, vykonávanie najzložitejších,
špecializovaných, koncepčných, systémových a tvorivých prác
v rámci riadeného úseku, plnenie najobťažnejších úloh
vyžadujúcich samostatnosť a komplexné vedomosti,
koordinovanie spolupráce s úsekmi organizácie, inými firmami,
organizáciami a úradmi.

Dátum (od-do)

1 /1 9 9 1 -1 2 /2 0 1 2

Zamestnávateľ

PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy

Sektorové odvetvie

Verejnoprávny sektor

Dosiahnutá pozícia

Vedúci technicko-prevádzkového úseku

Hlavná pracovná náplň

Riadenie technicko-prevádzkového oddelenia, koordinačná
činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii
technicko-prevádzkových činností, vykonávanie najzložitejších,
špecializovaných, koncepčných, systémových a tvorivých prác
v rámci riadeného úseku, plnenie najobťažnejších úloh
vyžadujúcich samostatnosť a komplexné vedomosti,
koordinovanie spolupráce s úsekmi organizácie, inými firmami,
organizáciami a úradmi.

Životopis - Jozef Tóth

Dátum (od-do)

10/1989 -1 2 /1 9 9 0

Zamestnávateľ

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody

Sektorové odvetvie

Verejnoprávny sektor

Dosiahnutá pozícia

Samostatný odborný referent

Hlavná pracovná náplň

Samostatne zabezpečenie a koordinácia práce energetického
hospodárstva, zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby
fontán, pomníkov, zelene a budov, zabezpečenie výkonu
stavebného dozoru, vedenie evidencie pomníkov a fontán,
''vedenie zoznamu pochovaných vojakov na NKP Slavin.

Dátum (od-do)

10/1988 - 9/1989

Zamestnávateľ

VÚ Litoméfice

Dosiahnutá pozícia

Veliteľ čaty

Dátum (od-do)

7/1988 - 9/1988

Zamestnávateľ

Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody

Sektorové odvetvie

Verejnoprávny sektor

Dosiahnutá pozícia

Asistent investičnej výstavby

Hlavná pracovná náplň

Vedenie evidencie pomníkov, fontán a zelene, kontrola
vykonania údržby fontán a pomníkov.

Vzdelanie a skúšky

Dátum (od-do)

1 9 8 4 -1 9 8 8

Názov

SVŠT, Stavebná fakulta

Dátum (od-do)

1 9 8 0 -1 9 8 4

Názov

Gymnázium - odbor matematika - fyzika, Bratislava

Dátum (od-do)

1972 -1 9 8 0

Názov

Základná škola, Bratislava

Doplňujúce údaje
o vzdelaní

Odborná spôsobilosť

Stavebný dozor - pozemné stavby
Stavbyvedúci - pozemné stavby
Verejné obstarávanie
Práca na modulárnej dvíhacej pracovnej plošine HEK-CS

Životopis - Jozef Tóth

Jazykové znalosti

Cudzie jazyky

Ruský jazyk - mierne pokročilý
Nemecký jazyk - základy
Maďarský jazyk - pokročilý

Ostatné

PC

MS Office - pokročilý

Vodičský preukaz

Skupina A l, A, B I, B, AM

Životopis - Jozef Tóth
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Uznesenie 252/2021
zo dňa 02.12.2021
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
schváliť vymenovanie Ing. Jozefa Tótha za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor
Bratislavy so sídlom Záporožská 5, 852 92 Bratislava, ku dňu 01. 01. 2022.
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