
Výberové konanie

na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti
Mestský podnik služieb s.r.o. so sídlom 963 01 Krupina,

Svätotrojičné nám. 4/4, IČO: 36 027 278

Mesto Krupina, zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta,
ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti

Mestský podnik služieb s.r.o. so sídlom 963 01 Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka

č. 5100/S
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

konateľa tejto obchodnej spoločnosti

Predmet činnosti spoločnosti: 

      -     podľa špecifikácie predmetu činnosti spoločnosti,  najmä však:
- údržba verejnej zelene, kosenie,
- letná a zimná údržba miestnych komunikácií,

- oprava dopravného značenia  miestnych komunikácií,

- drobné stavebné zákazky.

 Informácie o funkcii:

 riadenie, vedenie  a organizácia spoločnosti,
 zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho 

orgánu,
 vedenie pracovného tímu,
 funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka  s odmenou 1.000,- € +  motivačné, 
podľa výsledku hospodárenia.

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

      - kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 ukončené VŠ II. stupňa technického alebo ekonomického zamerania,  alebo úplné

stredoškolské vzdelanie s maturitou technického, alebo ekonomického 
zamerania, 

 prax v oblasti riadenia pracovného kolektívu a organizácie spoločnosti vítaná,

- znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:



 vodičské oprávnenie skupina B, skupiny C a T vítané,
 počítačová znalosť (Word, Excel, Outlook, Internet),
 schopnosť porozumieť obchodným knihám a finančným výkazom (súvaha, výkaz

ziskov a strát, cash flow, daňové priznanie ),
 bezúhonnosť,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Iné výhody uchádzača:

 základná znalosť právnych predpisov - zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník,   zákona o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, Zákonníka práce,  
zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

 samostatnosť, flexibilita,  manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti. 

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte
na adresu Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, kancelária sekretariátu
primátora  mesta  do  5.  8.   2020  do  12.00  hod. s označením  na  obálke   „KONATEĽ
spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. Krupina“

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 vyhlásenie o dĺžke  riadiacej praxe, 
 údaje pre zabezpečenie výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 kópia vodičského preukazu,
 štrukturovaný životopis,
 návrh koncepcie fungovania spoločnosti,  vrátane plánu rozvoja spoločnosti 

MsPS s.r.o.,
 písomný súhlas  uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového 

konania,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov a dokladov.

Výber z uchádzačov sa bude vykonávať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor 
budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady 
a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. 

Termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 1.9. 2020 alebo podľa dohody.
Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám poskytne konateľ spoločnosti  na tel. č. 
+421 915 831 876.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo  výberové konanie zrušiť. Toto 
výberové konanie sa nevyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z.z.

Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor 
mesta predloží  návrh komisie Mestskému zastupiteľstvu mesta Krupina.

V Krupine, dňa 16.7. 2020.
 Ing. Radoslav Vazan, v.r. 

primátor mesta
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