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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I.

vymenovať
1. ......................................... do funkcie riaditeľa Mestskej knižnice
Žilina, príspevkovej organizácie mesta Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá komisiám mestského zastupiteľstva a Mestskému zastupiteľstvu v
Žiline v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je vymenovávanie a odvolávanie vedúcich
(riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií a schvaľovanie zástupcov mesta do
štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s
účasťou mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a má
dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu mzdy riaditeľa / riaditeľky Mestskej knižnice
Žilina, novovytvorenej príspevkovej organizácie mesta Žilina a následných finančných
prostriedkov na chod príspevkovej organizácie.
Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie je v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v kompetencii mestského zastupiteľstva, pričom návrh na
vymenovanie riaditeľa je oprávnený mestskému zastupiteľstvu predložiť primátor mesta.
Na obsadenie pozície riaditeľa Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta Žilina
bolo vyhlásené výberové konanie.
Samotné výberové konanie sa uskutočnilo dňa 4.6.2021 formou verejného vypočutia
uchádzačov. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky
účasti výberového konania.
Výberová komisia, ktorá pracovala v zložení:
•
•
•
•
•
•

Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ingrid Dolniková
PaedDr. Milena Demková
Ing. Ján Ničík
PhDr. Alena Mičicová
PhDr. Dana Ďuračíková

Výberová komisia ako kandidáta na funkciu riaditeľa Mestskej knižnice Žilina
vybrala ...................................................

