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Spišská Nová Ves,  4. 12. 2019 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 12. 12. 2019 
 

PREDMET Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

mesta Spišská Nová Ves - Správa školských zariadení 
 

 

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

 

Spracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

 

Prerokované: --------- 

 

Dôvod predloženia:       § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

a) berie na vedomie 

návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - 

Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, IČO: 35546611, 

predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 

 

b) menuje 

Mgr. Radku Romaňákovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie mesta Spišská 

Nová Ves - Správa školských zariadení 
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c) ukladá 

uzavrieť s Mgr. Radkou Romaňákovou pracovno-právny vzťah v súlade s platnými 

pracovno-právnymi predpismi 

 

T: do 31. 12. 2019 

Z: primátor mesta 
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Dôvodová správa 

Organizácia Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves je 
rozpočtovou organizáciou mesta Spišská Nová Ves, ktorá bola zriadená v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva č. 376 zo dňa 27. 6. 2002 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a podľa vtedy platného zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 

Správa školských zariadení je rozpočtovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, 
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta Spišská Nová Ves. Mesto 
Spišská Nová Ves vykonáva funkciu zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jej činnosť a v 
prípade zistenia nedostatkov prijíma opatrenia.  

Správa školských zariadení plní voči školám, školským zariadeniam a ďalším 
zariadeniam vo svojej pôsobnosti hospodársko - riadiacu funkciu, a to v oblasti ekonomického 
a materiálno-technického zabezpečenia, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. 

Správa školských zariadení predkladá mestskému zastupiteľstvu na vyjadrenie najmä: 
- koncepciu rozvoja ňou priamo riadených škôl a školských zariadení, 
- rozpočet a materiálno-technické podmienky riadených subjektov, 
- personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov, 
- informáciu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora 
mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

Štatutárny orgán zastupuje organizáciu navonok a je oprávnený konať v jej mene vo 
všetkých veciach týkajúcich sa činnosti Správy školských zariadení. Štatutárny orgán 
zodpovedá zriaďovateľovi za činnosť, rozvoj a hospodárenie mestskej rozpočtovej 
organizácie. 

Mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie – Správa školských 
zariadení vyhlásilo dňa 5. 11. 2019 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy 
školských zariadení. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý sa následne 
zúčastnil aj osobného pohovoru. Po vyhodnotení zaslaných dokladov a osobnom pohovore s 
uchádzačom výberová komisia navrhla primátorovi mesta Spišská Nová Ves predložiť 
Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na vymenovanie uchádzača, ktorý uspel 
vo výberovom konaní. 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, 
najmä je mu vyhradené  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie 
obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať 
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“.  
 

Na základe uvedeného, primátor mesta Spišská Nová Ves navrhuje mestskému 
zastupiteľstvu vymenovať Mgr. Radku Romaňákovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa školských zariadení. 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, 4. 12. 2019 
Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 


