Mesto Krupina so sídlom Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 Krupina
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na
Mestskom úrade v Krupine – pre úsek spoločný obecný úrad.
Názov funkcie: referent stavebného úradu a životného prostredia – 1 voľné pracovné miesto
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Organizačný útvar: Spoločný obecný úrad
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného zamerania, životného prostredia resp.
súvisiacich odborov
Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradenie v triede 9-10
v príslušnom platovom stupni podľa doteraz získanej započítateľnej praxe
Charakteristika pracovného miesta
Na úseku stavebného poriadku: Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni miest
a obcí v okrese Krupina – vykonávanie rozhodovacej činnosti stavebného úradu I. stupňa na úseku
územného rozhodovania a stavebného poriadku, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona a v
súlade so zámermi územných plánov miest a obcí v okrese Krupina.
Vykonávanie procesných úkonov v správnom konaní pri vydávaní rozhodnutí v zmysle stavebného
zákona.
Na úseku životného prostredia:
Vykonávanie v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom
zákonom č. 543/2002 Zb. v z. n. p. na úrovni miest a obcí v okrese Krupina
Kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie,
• znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej činnosti, napr. zákon
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace
vykonávacie vyhlášky, o ochrane prírody a krajiny ( zákon č. 543/2002 Zb.) zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, znalosť relevantných častí zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení,
• dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
• samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť
a zodpovednosť,
• organizačné a komunikačné zručnosti,
• osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z.z.
o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného
kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou,
• osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu v zmysle zákona č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov.
Poznámka: Zamestnávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní odborného
kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie najneskôr do jedného roka odo dňa vzniku pracovného pomeru získal tento
osobitný kvalifikačný predpoklad. Ak bude úspešný uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní

osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností bude s ním uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú 1 rok.
•
•

vodičské oprávnenie skupiny B
odborná prax v predmetnej oblasti výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Profesijný životopis v štruktúrovanej forme
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Doklad o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky č. 547/2003 Z.z. o
obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného
kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak je jeho držiteľom
v čase podania prihlášky)
Doklad o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na vykonávanie štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 525/2003 Z.z. v z.n.p.
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4.
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
(tzv. General Data Protection Regulation „GDPR“).

V záujme rýchlej a efektívnej komunikácie žiadame uchádzačov o uvedenú pracovnú pozíciu, aby v
žiadosti o zaradenie do výberového konania uviedli svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt
(mobil).
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. Na
osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné
predpoklady. Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01.01.2019.
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do
19.11.2018 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke) v uzatvorenej obálke s
označením
„Výberové konanie – spoločný obecný úrad NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:
Mestský úrad v Krupine
Spoločný obecný úrad
Svätotrojičné námestie č. 4/4
963 01 Krupina
Kontakt pre poskytnutie informácií: Mgr. Mária Šulcová, telefón: 045/550334,
0905 714 327 e-mail: maria.sulcova@krupina.sk
Dátum, miesto a čas výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti na Mestskom
úrade v Krupine.
Predpokladaný termín nástupu: 1. januára 2019

UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zverejnené: 24.9.2018

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

