
Oznam o uskuto čnení zasadnutia  z výberu zamestnancov na základe oznamu  
o vo ľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu odborný re ferent na úseku 
správy a údržby pozemných komunikácií, verejných pr iestranstiev, nakladania 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  k onaného d ňa 
10.11.2011 
Prítomní:  Darina Repaská, prednostka MsÚ 

Ing. Mária Dovalová, vedúca odboru výstavby, úz. plánu, ochr. a tvorby ŽP 
Mária Sándorová – pers.úsek 
 

Program:   
1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o 

zamestnanie          
2. Výber zamestnancov  
3. Záver 

 
k bodu 1 
     P. Darina Repaská, prednostka MsÚ otvorila zasadnutie, ktoré bolo uskutočnené 
na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu odborný 
referent na úseku správy a údržby pozemných komunikácií, verejných priestranstiev, 
nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
      P. Sándorová oboznámila prítomných, že na pracovnú pozíciu odborný referent 
na úseku správy a údržby pozemných komunikácií, verejných priestranstiev, 
nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bolo možné 
prihlásiť sa do 26.10.2011 a do uvedeného termínu bolo podaných 8 žiadostí  a to: 
/zoznam písaný podľa abecedného poradia/: 

1. Štefan Árvay 
2. Juraj Gáspár 
3. Ing. Iveta Gresa 
4. Ing. Róbert Hanuštiak 
5. Dalibor Hrenčuk 
6. Mgr. Peter Hrivnák 
7. Ing. Barnabáš Szakall 
8. Vladimír Šnierer 

 
K bodu 2 
 
      Pracovná skupina na základe predložených dokladov konštatovala, že 4 
uchádzači o zamestnanie nepredložili požadované doklady /výpis z registra trestov, 
doklad o najvyššom vzdelaní/, ktoré boli uvedené v ozname o voľnom pracovnom 
mieste. Pracovná skupina na základe predložených dokladov,  odporúča prijať na 
pracovnú pozíciu odborný referent na úseku správy a údržby pozemných 
komunikácií, verejných priestranstiev, nakladania s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom na MsÚ 
Mgr. Petra Hrivnáka.      
 
k bobu 3 
      V závere  sa p. Darina Repaská, prednostka MsÚ  sa poďakovala pracovnej 
skupine za účasť. 
 
V Rožňave 10.11.2011 



 
Podpisy členov pracovnej skupiny: Darina Repaská 
              Ing. Mária Dovalová 
                                                        Mária Sándorová  
 
 
 
 
 
 
 
napísala: M. Sándorová 
 


