MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky,
v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších zmien a doplnení
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
referent stavebného úradu

Charakteristika pracovného miesta:
Výkon správy na úseku stavebného poriadku – rozhodovacia činnosť stavebného úradu
I.stupňa na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku.
Náplň ( druh práce ):
-

-

agenda na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného konania a
stavebného poriadku,
zabezpečovanie všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného
zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon) v znení noviel a doplnkov a súvisiacich vykonávacích predpisov,
vedenie konaní, miestnych šetrení v konaných podľa stavebného zákona v súlade so
zásadami zákona o správnom konaní a súvisiacich predpisov,
výkon štátneho stavebného dohľadu,
prejednávanie priestupkov na úseku stavebnej správy.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-

vysokoškolské vzdelanie I.stupňa v odbore stavebníctvo
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore stavebníctvo
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť príslušnej legislatívy,
práca s PC,
komunikačné a organizačné schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť,

Všeobecné spôsobilosti
-

komunikácia ( jednanie s ľuďmi ),
pružnosť v myslení ( adaptabilita, flexibilita ),
samostatnosť,
rozhodovanie,
organizovanie

Osobnostné predpoklady
-

analytické myslenie,
komunikatívnosť, praktické myslenie, spoľahlivosť

Zručnosti, schopnosti
Počítače
Microsoft Outlook – pokročilá
Microsoft Word - pokročilá
Microsoft Excel – elementárna
Zoznam požadovaných dokladov
-

žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
fotokópia dokladu o vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky :
Odmeňovanie v zmysle zákona č.553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prepisov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač
nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo
žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo podľa § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone prác vo verejnom záujme vyhlásiť nové výberové konanie.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi, doručte v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – referent stavebného úradu“ osobne do podateľne MsÚ, alebo na
adresu:
Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky
Lehota na podávanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je :
najneskôr 18.06.2019 do 12,00 hod. v prípade osobného doručenia na Mestskom úrade vo
Vrútkach alebo najneskôr 18.06.2019 podať zásielku na poštovú prepravu.
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní
najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
v.r.

