
                            MsR: 21. 5. 2018 
                       MsZ: 28. 5. 2018  

„Bod Rôzne“ 
 
Názov: Zmena štatutárneho zástupcu v neziskovej organizácii Harmónia 
 
 

Dôvodová správa 

Funkciu riaditeľa neziskovej organizácie HARMÓNIA, ktorá bola založená  mestom Prievidza 

za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti vykonáva Mgr. Oľga 

Ďurčenková. Tá na zasadnutí správnej rady dňa 3.5.2018 požiadala v zmysle čl. VI. ods. 6 

písm. c) Štatútu neziskovej organizácie o odvolanie z funkcie s odôvodnením, že k tomuto 

dátumu ukončuje dohodou aj pracovný pomer s mestom Prievidza.  

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení je mestskému zastupiteľstvu 

vyhradené schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov 

právnických osôb zriadených a založeným mestom. 

Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie materiál, ktorého predmetom je: 

- odvolanie Mgr. Oľgy Durčenkovej z funkcie riaditeľky neziskovej organizácie Harmónia, 

- poverenie Mgr. Daniely Gergelyovej, zamestnankyne neziskovej organizácie Harmónia, 

výkonom funkcie riaditeľky do času obsadenie miesta riaditeľa úspešným uchádzačom 

výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 

 

MsR 

I. berie na vedomie  

dôvodovú správu k odvolaniu Mgr. Oľgy Ďurčenkovej z funkcie riaditeľky neziskovej 

organizácie HARMÓNIA a dočasnému povereniu Mgr. Daniely Gergelyovej, zamestnankyne 

neziskovej organizácie Harmónia, výkonom funkcie riaditeľky 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

odvolať Mgr. Oľgu Ďurčenkovú z funkcie riaditeľky neziskovej organizácie HARMÓNIA 

III. odporúča – neodporúča MsZ 

poveriť Mgr. Danielu Gergelyovú, zamestnankyňu neziskovej organizácie Harmónia, 

výkonom funkcie riaditeľky do času obsadenia miesta riaditeľa úspešným uchádzačom 

výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov 

 

MsZ 

I. berie na vedomie  

dôvodovú správu k odvolaniu Mgr. Oľgy Ďurčenkovej z funkcie riaditeľky neziskovej 

organizácie HARMÓNIA a dočasnému povereniu Mgr. Daniely Gergelyovej, zamestnankyne 

neziskovej organizácie Harmónia, výkonom funkcie riaditeľky 

II. odvoláva - neodvoláva  



Mgr. Oľgu Ďurčenkovú z funkcie riaditeľky neziskovej organizácie HARMÓNIA 

III. poveruje - nepoveruje 

Mgr. Danielu Gergelyovú, zamestnankyňu neziskovej organizácie Harmónia, výkonom 

funkcie riaditeľky do času obsadenia miesta riaditeľa úspešným uchádzačom výberového 

konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov 

 

 

Predkladá:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

 

Spracovala: JUDr. Veronika Ľahká, právnik  


