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Návrh na vymenovanie riaditeľa
 príspevkovej organizácie Mestské služby 

V zmysle  § 11 ods. 4) písm. l) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien  a doplnkov, v zmysle  § 16a)  ods. 3) a § 16d) ods. 2)  Štatútu mesta Nitry  
Vám 

p r e d k l a d á m

návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby s účinnosťou                   
od 1.7.2015 na dobu neurčitú :    
a) meno a priezvisko   :    Ing. Miloš Záhorský
b) bydlisko                :    Rišňovce 634
c) údaje o dosiahnutom vzdelaní – kvalifikácia : 
  

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, v študijnom 
odbore Poľnohospodárska technika

d) údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení:

 1980     -  1982 Staving š. p. Bratislava
Elektromechanik – servis elektrických zariadení

       1983      -  1990 Cestné stavby n.p. Nitra
Elektromechanik, nákupca, hospodár – oprava a servis, 
nákup elektrických zariadení

       1991      -  1993 Matúš Hlohovec
Montážnik – montáž, servis a údržba konštrukcií

 1994        -      2011 Colný úrad, Nitra
Colník, vedúci a riaditeľ, nadobudol skúsenosti na úseku 
riadenia, organizovania, kontroly a hodnotenia osôb, 
majetku, zariadení a budov

      2012      D.P.T. a.s. Komárno
Vedúci colný deklarant – administrovanie colných 
a daňových konaní

e) informácie o bezúhonnosti:
menovaný spĺňa predpoklady na vykonávanie verejnej služby v súlade s § 3  zákona        
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien 
a doplnkov . Na základe  predloženého Výpisu z registra trestov zo dňa 7.4.2015 nemá 
záznam v Registri trestov GP SR.

f) dôvody, prečo sa zamestnanec navrhuje do funkcie:
Dňa 13.5.2015 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské služby. Na základe výsledkov výberového konania  
komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 
Mestské služby mi odporučila, pozvať  na osobný pohovor Ing. Jána Ratkovského a Ing. 
Miloša Záhorského. Osobný pohovor s menovanými  sa uskutočnil dňa 25.5.2015 
a následne som sa rozhodol pre kandidáta Ing. Miloša Záhorského, ktorý má predpoklad 
na úspešné zvládnutie  funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra 
vzhľadom   na doterajšie pracovné skúsenosti a odbornosť.  




