
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z Á Z N A M
z výberového konania  na obsadenie miesta

VEDÚCEHO REFERÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
oddelenia investícií a verejného obstarávania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

dňa 23.08.2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, 832 91 Bratislava  vyhlásila dňa 12.07.2017
výberové konanie na obsadenie miesta v súlade s  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom  záujme  vo všeobecne prístupných  prostriedkoch masovej komunikácie
(www.banm.sk, www.profesia.sk   a ďalších internetových portáloch)

Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade s § 5  Zákona 552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme  v znení neskorších zmien dňa 23.08.2017 10,00 hod. v budove Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, Bratislava.

Výberová komisia menovaná starostom mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto pracovala
v zložení

predseda :  Mgr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ BNM
členovia: JUDr. Daniel Hulín, zástupca prednostu MÚ BNM

NDr. Jana Ondrová- vedúca odd. hospodárskeho a finančného MÚ BNM
Andrea Vráblová, zástupca zamestnancov MČ BNM
Ing. Zuzana Miškovská, odd. správy majetku a vnútornej správy MÚ BNM

Na personálny úsek Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto bola doručená len jedna obálka
uchádzača na pracovnú pozíciu vedúceho referátu verejného obstarávania v oddelení
výstavby, investícií a verejného obstarávania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.
Obálka bola dňa 02.08.2017 otvorená. Obsahovala všetky požadované doklady na základe
čoho bol uchádzač JUDr. Jaroslav Matovič zaradený a pozvaný na výberové konanie. Záznam
z  otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.

Dňa 23.08.2017 sa výberového konania  zúčastnil JUDr. Jaroslav Matovič.
Výberové konanie prebiehalo formou ústneho pohovoru a vlastnou prezentáciou

uchádzača. Po osobnej prezentácii, odpovedal na otázky členov komisie.

Z á v e r: Výberová komisia po dôslednom posúdení splnenia podmienok, odborných znalostí
a schopností  určila JUDr. Jaroslava Matoviča  ako úspešného uchádzača na obsadenie
pracovnej pozície vedúci referátu verejného obstarávania v oddelení výstavby, investícií
a verejného obstarávania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

Výsledok výberového konania bude oznámený uchádzačovi do desiatich dní.

V Bratislave 23.08.2017

Príloha:              Mgr. Ing. Ľubomír Baník
-prezenčná listina              predseda výberovej komisie
-záznam z otvárania obálok

Zapísala: Bujnová-pers.úsek MÚ BNM
V Bratislave 23.08.2017


