
Z á p i s n i c a 
 

 z otvárania obálok k výberovému konaniu na obsadenie pracovnej pozície  
„vedúci útvaru výstavby a životného prostredia“ u zamestnávateľa Mesto Malacky  

______________________________________________________________________________ 
 
 
Otváranie obálok sa uskutočnilo: 31.5.2017 o 11.00 h na Mestskom úrade Malacky 
Prítomní:   JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., predseda výberovej komisie 
                   Ing. Milan Ondrovič, PhD., člen výberovej komisie 

       Ing. Ľubica Čikošová, člen výberovej komisie  
       Ing. Eva Sokolová, člen výberovej komisie (zástupca zamestnancov) 
       Jana Slobodová, člen výberovej komisie 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 
 
Program:  
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Otvorenie obálok a posúdenie žiadostí o účasť na výberovom konaní  
3. Záver 
 
K bodu 1 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., predseda komisie privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Členov 
výberovej komisie oboznámil s účelom zasadnutia, ktorým je otváranie doručených obálok na 
výberové konanie, posúdenie ich obsahu požadovanými dokladmi a posúdenie, či uchádzači 
spĺňajú  predpoklady podľa § 3 ods. 1  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. 
  
K bodu 2 
Mesto Malacky v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  
v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 3. mája 2017 na úradnej tabuli Mestského úradu 
Malacky, na internetovej stránke mesta Malacky www.malacky.sk a na internetovej stránke 
www.profesia.sk výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúci útvaru výstavby 
a životného prostredia“. Do uzávierky podania žiadostí o účasť na výberovom konaní bola do 
podateľne Mestského úradu Malacky doručená predpísaným spôsobom jedna uzavretá 
a neporušená obálka.  
Obálka bola zaregistrovaná dňa 24.05.2017 pod podacím číslom 28052 a obsahovala nasledovné 
doklady:  

- žiadosť o zaradenie do výberového konania 
- výpis z registra trestov zo dňa 18.02.2017  
- podpísaný štruktúrovaný životopis  
- overenú kópiu diplomu „bakalár“ a „magister“ 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej 

spôsobilosti   
 
Výberová komisia po posúdení žiadosti a kontrole jednotlivých dokladov uchádzača skonštatovala, 
že uchádzač nesplnil predpoklady podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného komisia prijala nasledovné 
uznesenie: 
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúci útvaru výstavby a životného prostredia“ 
u zamestnávateľa Mesto Malacky sa neuskutoční.  
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K bodu 3  
Predseda komisie JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil. 
 
 
 
Podpisy členov komisie výberového konania: 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  .................................... 
 
Ing. Milan Ondrovič, PhD.  .................................... 
 
Ing. Ľubica Čikošová   .................................... 
 
Ing. Eva Sokolová   .................................... 
 
Jana Slobodová   .................................... 
 
 
Príloha: prezenčná listina  
             
 
 
 
V Malackách, dňa  2. 6. 2017 
Zapísala: Jana Slobodová, člen komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


