MESTO TOPOĽČANY, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č. 1
955 01 T o p o ľ č a n y

vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na referenta stavebného
úradu, špeciálny stavebný úrad
a/ označenie zamestnávateľa: Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1,
955 01 Topoľčany
b/ obsadzovaná funkcia: referent stavebného úradu, špeciálny stavebný úrad
c/ druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer
d/ termín nástupu: dohodou
e/ charakteristika pracovného miesta:
- vykonávanie štátnej stavebnej správy v prvom stupni vo veciach, v ktorých v správnom
konaní v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie (podľa zákona o pozemných komunikáciách - cestný zákon č.
135/1961 Zb, . 0,5 úväzku
- výkon štátnej stavebnej správy v prvom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní
v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad (§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – 0,5 úväzku),
- vykonávanie rozhodovacej činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie I. stupňa na úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku, vrátane ukladania pokút podľa stavebného zákona
- vedenie a vydávanie ďalších konaní predmetnej agendy
f/ kvalifikačné predpoklady:
úplné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie
I. alebo II. stupňa stavebného, architektonického, resp. právnického smeru
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g/ požadované odborné znalosti:
- 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, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný
zákon, znalosť relevantných častí zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
- 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,
- odborná prax v predmetnej oblasti výhodou
h/ iné požiadavky:
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie,
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie,
flexibilnosť a zodpovednosť,
- organizačné a komunikačné zručnosti
- vodičské oprávnenie skupiny B
i/ zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania - z dôvodu overenia bezúhonnosti je v nej nutné
uviesť nasledovné údaje:
● meno a priezvisko
● rodné priezvisko
● rodné číslo
● číslo platného občianskeho preukazu
● dátum narodenia
● miesto narodenia
● okres narodenia
● trvalé bydlisko
● štátne občianstvo
● štát narodenia
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov mestu Topoľčany na účel
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
a o pravdivosti všetkých údajov uvedených v bode f), g), h), i)
V záujme rýchlej a efektívnej komunikácie žiadame uchádzačov o uvedenú pracovnú pozíciu,
aby v žiadosti o zaradenie do VK uviedli svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt
(mobil).
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j/ spôsob vykonania výberového konania: formou písomného testu a osobnostného pohovoru
s členmi výberovej komisie. Podmienkou postupu uchádzača na osobnostný pohovor je úspešné
absolvovanie osobného pohovoru.
k/ dátum a miesto podania žiadosti o účasť na pohovore:
Písomné prihlášky na výberové konanie možno podať do 28. 05. 2019 do 12,00 hod.
v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany.
Prihlášku podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie
(referent stavebného úradu, špeciálny stavebný úrad) – neotvárať!“
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a podmienky ustanovené v bodoch f/, g/, h/, i/, k/
výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

