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Obec  Družstevná pri Hornáde 

 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: 

 
odborný referent (stavebný úrad) 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady: 
 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) alebo II. stupňa 
(stavebného, architektonického, právnického smeru), resp. úplné stredoškolské 
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (stavebného smeru), 

alebo 
- osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v 

zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 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. 
Poznámka: Zamestnávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o 
získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti 
stavebného úradu 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 činnosti stavebného úradu bude s nim uzatvorený pracovný na dobu 
určitú (1 rok). 

 
Iné predpoklady v zmysle zákona : 
 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 
- bezúhonnosť. 

 
Iné kritéria a požiadavky pre výberové konanie: 

 
- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného 

úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. a zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v z. n. p.), 
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- ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet), 

- vítaná je aspoň jednoročná prax po ukončení požadovaného vzdelania v oblasti 
stavebníctva, architektúry, urbanizmu, na stavebnom úrade a pod., 

- vodičský preukaz skupiny B. 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania; 
- úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného 

predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 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 uchádzač získal osvedčenie),  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; 
- profesijný štruktúrovaný životopis; 
- súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.. 

 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
 
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  
8.februára 2019 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) na 
adresu:    
Obecný úrad Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde  
v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:  
„Výberové konanie stavebný úrad – NEOTVÁRAŤ“.    
Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady, oznámené telefonicky alebo písomne najmenej 7 dní pred jeho 
konaním. 
 
Informácie pre uchádzača: 
 
Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. 
Obec Družstevná pri Hornáde si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v 
termíne požadované doklady.  
Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2019 
Plat: - v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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. 

 
 
 
 
Ing. Ján Juhás 
 starosta obce 

 


