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Vec: Oznámenie výsledku prešetrenia petície 

Dňa 30,9.2021 bola Mestu Trnava doručená Vaša petícia, ktorou klienti Zariadenia pre seniorov v Trnave 

žiadali vedenie mesta o zrušenie odvolania Mgr. Petra Klenovského z funkcie riaditeľa ZpS. 

Prešetrením petície v období 5.10.-25.10.2021 bolo zistené, že petícia ie neopodstatnená. 

Odôvodnenie výsledku prešetrenia petície: 

Podľa § 11 ods, 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov mestské zastupiteľstvo je oprávnené ,./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^‘. 

Uvedená kompetencia patrí do výlučnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta predložil na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dna 21.9.2021 

materiál č. 9.2, a to návrh na odvolanie Mgr. Petra Klenovského z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, so sídlom Terézie Vansovej 5, Trnava. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní schválilo uznesenie č. 759 zo dňa 21.9,2021, 

ktorým mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta odvolalo z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, so sídlom Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava p. Mgr. Petra Klenovského s 

účinnosťou dňom 8.10,2021 v súlade s § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov. 

Na základe uvedeného po dohode Mesta Trnava a Mgr. Klenovského bola v súlade s uvedeným 

uznesením MZ uzatvorená dohoda o skončení pracovného pomeru, ktorou sa účastníci dohody podľa §60 

zákona č. 311/2001 Z.z, Zákonníka práce dohodli na skončení pracovného pomeru ku dňu 08.10.2021. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru predstavuje dvojstranný právny úkon uzatvorený so súhlasom oboch 

strán, t.j. dohoda bola uzatvorená aj so súhlasom Mgr. Klenovského. 

S pozdravom 

JUDr, Igor Kršiak 

vedúci odboru právneho MsU
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