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Kód. uzn.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

vymenúva

Ing. Róberta Molnára, na Lánoch 4, 821 04 Bratislava za riaditeľa príspevkovej organizácie Komunálny 
podnik Bratislavy dňom 15.06.2022.



Dôvodová správa

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej ako „HMB“) vytvorilo v roku 2019 Oddelenie komunálneho 
podniku (ďalej ako „OKP“), zabezpečujúce letnú a zimnú údržbu (plánované práce) zverených oblastí 
HMB a zabezpečujúce výkon operatívnych prác na objednávku. Týmito činnosťami zabezpečuje 
poriadok, čistotu, údržbu zelene a komunikácií mesta v 6 východných častiach mesta. Činnosti s 
agendou súvisiace zastrešujú tri referáty po odborno-výkormej stránke a jeden referát po 
administratívnej stránke.

Pre danú prácu ako aj možné rozšírenie do ďalších častí mesta je potrebné postupné navyšovanie 
personálneho zázemia. Z tohto dôvodu je navrhnuté osamostatnenie OKP a založenie novej 
príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy (ďalej ako „KPB“) mestom. Táto spoločnosť 
bude postupne preberať údržbu v celom meste. V budúcnosti po komplexnom zabehnutí spoločnosti 
takto vznikne možnosť využívať ľudské ako aj technické zdroje pre podnikateľskú činnosť, čím si 
organizácia bude vedieť zabezpečiť časť rozpočtu z vlastných zdrojov.

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. i) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov 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.

Vedúcu pozíciu oddelenia komunálneho podniku zastáva od 15.09.2019 Ing. Robert Molnár, ktorý bol 
doposiaľ zodpovedný za rozvoj útvaru na magistráte. Vzhľadom na to, že agenda komunálneho podniku 
narastá a jeho rast nie je ukončený, je prirodzenou voľbou na obsadenie pozície riaditeľa práve Ing. 
Robert Molnár. Ten doposiaľ preukázal mimoriadne vysoké pracovné nasadenie, svoju odbornosť a 
profesionalitu plnením všetkých úloh spojených s rozbehom a rastom komunálneho podniku. Výhodou 
jeho vymenovania na pozíciu riaditeľa KPB je znalosť problematiky, zamestnancov, pomerov, 
problémov a znalosť optimálnych riešení pre ďalší rozvoj organizácie. V období kedy sa komunálny 
podnik pripravuje na rozsiahlejšie činnosti spojené so zimnou údržbou na väčšom území hlavného 
mesta sa tým eliminujú riziká spojené s prechodom na samostatnú organizáciu, medzi ktoré patria 
poznanie a ovládanie procesov a postupov, fungovanie vedúceho pracovníka v zabehnutom kolektíve, 
či poznanie plánu činností a nákupov spojených s rozvojom podniku.

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky návrh schváliť.



Ž I V O T O P I S

Osobné údaje

Ing. Robert Moblár, narodený 26.06.1971 
bytom: N a  lánoch  4, 821 04 Bratislava 
tel.: +421 903 259 903
e-mail: robert.molnar.ba@ gmail.com

Pracovné skúsenosti

M agistrat Hlavného mesta - -y .

vedúci o d d e len ia  kom unálneho podniku 15.09.2019 - do teraz

M agistrat Hlavného mesta 
vedúci
E K O - p o d n ik  verejnoprospešných služieb 
riad ite ľ  o rg a n iz á c ie  jú n  2011 - doposiaľ

riaden ie  podniku s cca 170 zamestnancami
letná a zim ná správa a údržba komunikácií III. a  IV. triedy v MČ B ratislava-N ové Mesto (MČ) 
sp ráv a  a údržba lanovej dráhy Kamzík -  Železná studnička 
sp ráva  a údržba Tržnice na Šancovej ul./Tmavskom mýte 
sp ráva  a údržba prírodného rekreačného areálu Kuchajda 
sp ráva  a údržba 50-tich detských ihrísk a športových plôch pre MC 
sp ráva  a údržba parkov a zelene MČ 
správa a údržba mestského mobiliáru MČ 
sp ráva  a údržba kanálových vpustí MČ 
sp ráva  a údržba hnuteľného i nehnuteľného majetku 
v ý v o z  sm etných nádob, nakladanie s odpadom pre MČ 
likvidácia nelegálnych skládok v  MČ

K L IE N T  S E R V IS  a.s. 
obchodný r ia d i te ľ  2004-2011

• riaden ie  firmy — obchod, reklama, výroba, klientsky servis, zodpovednosť za dosiahnutie cieľov, 
riaden ie  tímu

•  podpora  predaja

SZ Č O  2002- 2004

•  rek lam ná produkcia a maloobchod

Č eská p o isťo v ň a  Slovensko
riad ite ľ  o d b o ru  obchodu  a  m arketingu  2001 -2002

•  riaden ie  20 ľudí a 25 agentúr a expozitúr na Slovensku /110 ľudí/
•  rozvoj stratégie a taktiky

A J O Z A P a.s.
obchodný r ia d ite ľ  1996 -  2000



vedenie početného tímu pracovníkov, školenie, výcvik, nábor zam estnancov i

riadenie oddelenia predaja, starostlivosť o VIP odberateľov i
riadenie oddelenia nákupu a oddelenia marketingu 
riadenie 5 pobočiek na Slovensku a pobočiek Maďarsko a Čechy
návrh a implementácia novej stratégie a štrukturalizácie firmy, vedúcej k  zvýšeniu ziskovosti !
a  kvality služieb '
koordinácia obchodnej expanzie ■
riadenie finančného rozpočtu

VÚB, h o sp o d ársk a  sp ráv a , ú tv a r M TZ 
technický p raco v n ík  1994 -1996

o  vedúci skladov MTZ i
i

H EL A S a.s. j

sam osta tný  techn ický  pracovník  1993-1994 i
i

•  návrhy  a výroba monitorovacích kontajnerov na meranie čistoty ovzdušia |

Vzdelanie ;
o  STU Trnava, M ateriálovo-technologická fakulta, odb. manažment priemyselných podnikov 1999, titul: Ing. j

• Trnavská u n iverz ita , Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odb. sociálna práca, 1999, titul: Mgr. *
o STU Trnava, M ateriálovo-technologická fakulta, odb. sociálne vedy a bezpečnosť pri práci 1997, titul: Bc. i

" VŠE B ratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odb. ekonomika poľnohospodárstva
1989-1990 i
«  SOU Poľnohospodárske s maturitou Voderady, odb. operátor poľnohospodárskej techniky 1985-1989 j

Kurzy
Ackerman8rBrooke, vedenie obchodného tímu I., II., III. 
Ackerman&Brooke, marketingová stratégia 
Ackerman&Brooke, organizácia času a zvládanie stresu 
Business success, riadenie obchodnej spoločnosti I., II.
Business success, marketing a reklama
Business success, organizovanie a organizačná štruktúra firmy
Business success, motivačný sem inár pre vedúcich pracovníkov

Kvalifikačné predpoklady
m anažérske skúsenosti v  oblasti riadenia, organizácie a plánovania, výroby a obchodu 
skúsenosť s reštrukturalizáciou podniku verejno-prospešných služieb 
skúsenosť s reštrukturalizáciou obchodnej spoločnosti
skúsenosť s určovaním  obchodných cieľov a motiváciou personálu ich dosiahnuť 
organizačné a komunikačné schopnosti 
schopnosť budovať tím
schopnosť realizovať ciele aj v  stresovej záťaži 
silná orientácia na zákaznícky servis

Jazykové znalosti

Anglický jazyk -  základy 
Ruský jazyk -  pasívne



Počítačové znalosti

In ternet - pokročilý 
M icrosoft Excel - pokročilý 
M icrosoft Outlook - pokročilý 
M icrosoft Pow erPoint - pokročilý 
M icrosoft W ord - pokročilý

Vodičský preukaz

skup. A,B,C,E,T

Vlastnosti, záujmy

flexibilita
komunikatívnosť
lojáinosť
odolnosť voči stresu
cestovanie
šp o r t
spoločenské dianie

v Bratislave dňa 23.08.2019 Podpis



Návrh na menovanie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

Kód uzn.; 9.1.
7.3.

Uznesenie 295/2022
m  dňa 07.04.2022

Mestská rada po prerokovani materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky

schváliť návrh na menovanie Ing. Róberta Molnára, na Lánoch 4, 821 04 Bratislava, za riaditeľa mestskej 
príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy od 15. 06. 2022.


