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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Návrh na dočasné poverenie  výkonom funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb           
v Nitre 
p o v e r u j e  
Ing. Annu Maťovú 
výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa 
zariadení    sociálnych služieb  v Nitre  
s účinnosťou od 1.7.2017 na dobu určitú počas zastupovania   

Ing. Zuzany Jančovičovej z dôvodu jej neprítomnosti ( čerpania 
dovolenky, rodičovská dovolenka) najdlhšie do 31.08.2018.   
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 Návrh na dočasné poverenie  výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre 

 
 

V zmysle  § 11 ods. 4) písm. l) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien  a doplnkov, v zmysle § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce                    
vo verejnom záujme 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  dočasné poverenie  výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre s účinnosťou od 1.7.2017 na dobu určitú počas zastupovania                  
Ing. Zuzany Jančovičovej z dôvodu jej neprítomnosti ( čerpania dovolenky, rodičovská 
dovolenka) najdlhšie do 31.08.2018.   
 
a) meno a priezvisko       :    Ing. Anna Maťová 
b) bydlisko                    :    Nitra, Dolnohorská 47 
c) údaje o dosiahnutom vzdelaní – kvalifikácia :  
   

• Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Obchodná fakulta,  v študijnom odbore 
Ekonomika vnútorného obchodu 

 
d) údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení: 

       
01.07.2016   doteraz   Správa zariadení sociálnych služieb  
       v Nitre, vedúci ekonomicko -  
       prevádzkového úseku   
    
 

e) informácie o bezúhonnosti:  
Menovaná 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 .   

 
f) dôvody, prečo sa zamestnanec navrhuje do funkcie: 

listom zo dňa 8.6.2017 Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. riaditeľka príspevkovej 
organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre požiadala o čerpanie dovolenky 
pred začatím čerpania rodičovskej dovolenky a o rodičovskú  dovolenku  požiadala                 
do 31.8.2018. Na 24. zasadnutí (riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného 
dňa 15. decembra 2016  Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh primátora mesta Nitry 
prerokovalo na dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 
Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre a poverilo uznesením číslo 436/2016-MZ                
zo dňa 20.12.2016 Ing. Annu Maťovú výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre s účinnosťou od 16.12.2016             
na dobu určitú počas zastupovania Ing. Zuzany Jančovičovej z dôvodu jej neprítomnosti 
(materská dovolenka, rodičovská dovolenka), najdlhšie však do 30.6.2017.      


