
 

 

Zápis 

z rokovania komisie pre prípravu výberového konania na pozíciu konateľa 
Mestského bytového podniku Sereď, spol. s r.o. Mlynárska 4677/39, 926 01 

Sereď zo dňa 28. 9. 2017 

 

Prítomní : Ing. Marek Lovecký, Bc. Ľubomír Veselický, Mgr. Tomáš Karmažín, Dušan Irsák, PhDr. 
Michal Hanus, Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal Irsák, Mgr. Marcel Královič a Božena Vydarená.  

 

1/ Prítomní poslanci sa dohodli, že stretnutie bude viesť Mgr. Marcel Královič.  

2/ Po rozbore a pripomienkach k predloženému návrhu na vyhlásenie výberového konania sa dohodli 
na znení textu vyhlásenia VK tak ako je uvedené na nasledujúcej strane tohto zápisu.  

3/ Po dni posledného termínu uvedenom vo vyhlásení  (31. 10. 2017) sa členovia tejto komisie 
stretnú 2. 11. 2017 a rozhodnú o tom, ktorí z prihlásených záujemcov budú pozvaní na výberové 
konanie.  

 

V Seredi 28. 9. 2017 

Zapísal Ľubomír  Veselický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto SEREĎ  

Vyhlasuje výberové konanie 

 na funkciu konateľa  - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 
926 01  Sereď 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technického alebo ekonomického zamerania 
• Prax v oblasti riadenia  obchodnej spoločnosti minimálne 5 rokov 
•  

Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie: 
• Znalosť zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
• Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník), Občiansky zákonník, Zákonník 

práce 
• Znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z. z. a platné Vyhlášky 

a ostatné zákony  o energetike) 
• Znalosť príslušných VZN a koncepcií mesta SEREĎ  

 
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 

• Žiadosť o zaradenie  do výberového konania na pozíciu konateľa MsBP  
• Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení 
• Vybraný uchádzač Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
• Profesný životopis 
•  

Iné výhody uchádzača: 
• Znalosť zákona o verejnom obstarávaní 
• Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
• Znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet  

 
Platové podmienky:  skrátený ¼ úväzok a odmena za výkon funkcie konateľa do 300,00 EUR 
/mesačne brutto 
 
Termín a spôsob odovzdania žiadosti: 
Uchádzači na funkciu konateľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Sereď, spol. s r.o. so sídlom Mlynárska 
4677/39, 926 01 Sereď doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obálke označenej: 

„Výberové konanie konateľ - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Sereď, spol. s r.o. – NEOTVÁRAŤ“ 

na adresu:  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, resp. na pult prvého 
kontaktu  Mestského úradu v Seredi  najneskôr do 31. 10. 2017 do 12.00 hod. 

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: najneskôr  1.január 2018 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené 
písomnou formou v zákonnej lehote. 

 V Seredi, dňa 2. 10. 2017                                                                 Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                              primátor Mesta Sereď 

 


