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NÁVRH UZNESENIA





Menovanie riaditeľa  príspevkovej organizácie Mesta Žilina – Turistická informačná kancelária

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

vymenúva
              
Ing. Alenu Rehákovú do funkcie  riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline, príspevkovej organizácie od 01.11. 2007


































PODKLADY PRE PRIJATIE UZNESENIA



Výberová komisia pre výberové konanie na funkciu riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie 


odporúča

primátorovi Mesta Žilina predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na

vymenovanie

Ing. Aleny Rehákovej do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline                       od 01. 11. 2007.



































                                                          Dôvodová správa

     Podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Žilina zriadilo Turistickú informačnú kanceláriu, príspevkovú organizáciu k 01.10.2007. Na základe toho Mesto Žilina vypísalo výberové konanie na miesto riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke a úradnej tabuli mesta, MY Žilinské noviny. Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači a to: Ing. Dana Mahútová, Ing. Ľubomír Poláček, Ing. Peter Prieložný a Ing. Alena Reháková.
     Primátor Mesta Žilina Ivan Harman vymenoval výberovú komisiu zloženú z poslancov mesta, zamestnancov mestského úradu a odbornej verejnosti v tomto zložení: predseda Michal Horecký, zástupca primátora, ostatní členovia: JUDr. Elena Krausová, vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodársko – prevádzkového Mestského úradu v Žiline, Ing. Pavel Požoni, zástupca prednostu, Ing. Soňa Turčányiová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline a MUDr. František Stano.
     Na výberové konanie boli pozvaní a sa ho zúčastnili: Ing. Dana Mahútová, Ing. Ľubomír Poláček, Ing. Peter Prieložný a Ing. Alena Reháková.
     Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí, prezentácie predloženej Koncepcie rozvoja turizmu a cestovného ruchu v Žiline a jej obhajoby formou odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberové konanie s pozvanými uchádzačmi sa uskutočnilo dňa 26. 09. 2007. Každý člen výberovej komisie hodnotil každého uchádzača bodmi od 0- 5. Sčítaním pridelených bodov hodnotenia členov výberovej komisie bolo dosiahnuté konečné poradie uchádzačov, podľa ktorého výberová komisia odporúča primátorovi mesta predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu  vymenovať do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline Ing. Alenu Rehákovú, ako najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania.
     Na základe § 11ods. 4 pís. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Ing. Aleny Rehákovej do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline od 01.11.2007.



