VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti
Mestské lesy, s.r.o., so sídlom 963 01 Krupina, Priemyselná
969/14
Zverejnené na webovej stránke mesta www.krupina.sk, úradnej tabuli mesta,
informačné centrum Mesta Krupina,v KTV, ATV, ECHO- odkaz na stránku mesta,
webové sídlo spoločnosti MsL, s.r.o. Krupina.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie
funkcie:
•
•
•
•
•
•
•

ukončené VŠ II. stupňa zameranie lesnícke, ekonomické, ekologické,
technické (jedna z možností)
prax min. 5 rokov v príslušnom odbore
vodičské oprávnenie skupina B
užívateľské ovládanie PC
bezúhonnosť
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
zdravotná spôsobilosť

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• potvrdenie zamestnávateľa o praxi v odbore min. 5 r., prípadne pracovná
zmluva, či iný doklad potvrdzujúci prax v odbore
• údaje pre výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
• kópia vodičského preukazu
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list prezentácia – predstava, prípadne plán na nasledujúce obdobie
činnosti MsL s.r.o.
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobného pohovoru obsahujúceho
prezentáciu uchádzača a odpovede na otázky výberovej komisie. Na osobný
pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné
predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Termín,
miesto a hodina osobného pohovoru bude oznámená uchádzačom písomne, emailom alebo poštou.
Vyžaduje sa znalosť nasledovných právnych predpisov v platnom znení:
•
•
•
•

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách .

•
•
•

Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní
vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Zákon č. 514/2008 Z. z. - Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu, zákon č.
79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch

Základná znalosť súvisiaca s riadením a vedením spoločnosti s ručením
obmedzeným
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
• Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
Termín nástupu do funkcie konateľa 1.6.2021, dohoda je možná.
Doručenie prihlášok:
Uchádzači o funkciu konateľa doručia písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Konateľ MsL s.r.o. – neotvárať“ na adresu jediného spoločníka
spoločnosti a to na Mesto Krupina, Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01
Krupina, v termíne do 14.5. 2021, do 12.00 hod., poštou alebo osobne.
Bližšie informácie poskytne Ing. Kučerová, ekonómka spoločnosti na tel. č. 0902
923 781.
Mesto Krupina si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. Toto
výberové konanie nie je výberovým konaním podľa zákona č. 552/2003 Z.z.,
nakoľko sa nejedná o pracovnoprávny vzťah.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Na úradnej tabuli vyvesené dňa: 27.4.2021
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