
Z á p i s n i c a 

z výberového konania na funkciu vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ Nové Mesto n.V. 

 

 

             Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo dňa 8.4.2019 výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ, so sídlom čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto n.V. 

              Do výberového konania v zmysle podmienok sa prihlásili traja záujemcovia. 

1. Ing. Daniel Burdej 

2. Ing. Rastislav Petkanič 

3. Ing. Eva Szitásová 

 

Primátor mesta vymenoval komisiu pre výberové konanie v zložení: 

1. Ing. Dušan Današ – predseda komisie, prednosta MsÚ 

2. Mgr. Tatiana Šusteková – členka komisie, zamestnankyňa MsÚ 

3. Ing. Miroslav Hikel – člen komisie, zamestnanec MsÚ 

4. Ing. Ján Koreň – člen komisie, prednosta SÚS Nové Mesto nad Váhom 

5. Ing. Milan Špánik – člen komisie, predseda komisie KVRR – MsZ Nové Mesto nad Váhom 

6. Bc. Rudolf Rzavský – člen komisie, zamestnanec MsÚ, predseda ZO SLOVES pri MsÚ Nové 

                                      Mesto nad Váhom, zástupca zamestnancov MsÚ 

 

 

Dňa 20. mája 2019 o 9,00 hod. boli za účasti všetkých členov komisie otvorené doručené obálky od 

jednotlivých uchádzačov. Komisia konštatovala, že podmienky výberového konania  splnili všetci 

záujemcovia. 

 

Dňa 20. mája 2019 o 10,00 hod. bolo zvolané ústne konanie s pohovormi záujemcov o uvedenú 

funkciu. 

Na ústnom pohovore predseda komisie privítal záujemcov a stručne naznačil priebeh prezentácie 

záujemcov . 

 

Nasledovali postupne ústne prezentácie v poradí: 

 

1. Ing. Daniel Burdej 

2. Ing. Eva Szitásová 

3. Ing. Rastislav Petkanič 

Všetci traja záujemcovia odpovedali na doplňujúce otázky členov komisie z oblasti stavebného 

poriadku a územného plánovania. 

Hlasovania sa zúčastnilo 5 členov komisie. 

Po skončení ústnej prezentácie každý člen výberovej komisie určil svoje poradie uchádzačov. 

U každého záujemcu sa zrátali pridelené poradové čísla čím vzniklo výsledné hodnotiace číslo. 

Najúspešnejším sa stal uchádzač, ktorý mal najnižšie hodnotiace číslo. 



 

 

Výsledky:   Ing. Burdej Daniel          - 13 

                                    Ing. Szitásová Eva        - 12 

                                    Ing. Petkanič Rastislav -   5 

 

Poradie uchádzačov je nasledovné: 

1. Ing. Rastislav Petkanič   

2. Ing. Eva Szitásová 

3. Ing. Daniel Burdej 

 

Na základe predchádzajúcich výsledkov komisia odporúča primátorovi mesta vymenovať do funkcie 

vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ Ing. Rastislava Petkaniča. 

 

Zápisnica zapísaná na výberovom konaní dňa 20.mája 2019 

 

 

                                                            Zapísal:      Ing. Dušan Današ 

                                                                           predseda výberovej komisie 

   

 

 

 

 

 

 

 


