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Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent stavebného úradu

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Tomášov vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu so sídlom
v Tomášove pre obce Tomášov, Malinovo, Veľký Biel a Vlky.
Názov funkcie: referent spoločného stavebného úradu
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúsenosti
uchádzača
Miesto výkonu práce: Obecný úrad Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov
Pracovný úväzok: 7,5 hod.
Kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné odborné vzdelanie
stavebného smeru, vítané je vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právnického
smeru
Požadovaná prax v danom odbore: 1 rok
Predpokladaný nástup: 02.11.2022 resp. podľa dohody
Pracovná náplň:
-

-

Zabezpečovanie komplexne 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,
Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy,
vedenie rokovaní, miestnych šetrení, pripravovanie úplných návrhov
rozhodnutí,

-

-

-

Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu –
zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu
na odstránenie zistených závad a navrhovanie opatrení
Prejednávanie
a postihy
v priestupkových
konaniach
a v konaniach
o správnych deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona
a súvisiacich právnych predpisov
Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie.

Ďalšie požiadavky:
-

Občianska bezúhonnosť
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
Znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
Práca s PC (Word, Excel, Outlook, ...)
Zdravotná spôsobilosť
Vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:
-

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
Profesijný štruktúrovaný životopis
Motivačný list
Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového
konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Tomášove
alebo poštou na adresu: Obecný úrad Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov
najneskôr do 31.10.2022 do 12:00 hodiny v zalepenej obálke označenej
„Výberové konanie – referent spoločného stavebného úradu“.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce Tomášov
Mobil: 0903 260 846, e-mail: tomasov@tomasov.sk

V Tomášove, dňa 19.9.2022

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

