
Mesto Nováky 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

„mzdový/á účtovník/čka”

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia:
-  úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-  prax na úseku mzdového účtovníctva,
-  znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
-  občianska a morálna bezúhonnosť,
-  flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
-  organizačné schopnosti a samostatnosť.

Výhodou je:
-  mzdové účtovníctvo - pokročilí,
-  Softip (PaM),
-  znalosť právnych predpisov v danej oblasti (napr. zákon č. 552/2003 Z.z., zákon č. 553/2003 

Z.z., Zákonník práce, zákon č. 253/1994 Z. z., ...).

Zoznam požadovaných dokladov:
-  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-  štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
-  podklady k výpisu z registra trestov a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 

(formulár v prílohe),
-  prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
-  kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Druh pracovného pomeru:
-  hlavný pracovný pomer.

Termín nástupu:
-  01. 10. 2022

Platové náležitosti:
-  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.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením 
“Výberové konanie -  mzdový/á účtovník/čka -  neotvárať” najneskôr do 20. 09. 2022 do 12,00 h na 
adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnili 
požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Nováky, 07. 09. 2022

Ing. Dušan Šimka 
primátor mesta Nováky



Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Prihláška

Názov pracovného miesta 

Povinné náležitosti prihlášky *

Meno, priezvisko, titul Rodné číslo

Dátum narodenia Miesto narodenia/okres narodenia

Štátna príslušnosť Meno a priezvisko matky/rodné priezvisko

Štátne občianstvo Meno a priezvisko otca

Miesto trvalého pobytu 

kontakt

Číslo občianskeho preukazu

Telefónne číslo

Súhlas na vyžiadanie výpisu z registra trestov

e-mail

Udeľujem súhlas na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle:
§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení -  voľba hlavného kontrolóra
§ 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov - vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme -  výberové konanie 
§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme -  výber zamestnanca

Dátum podpisu Podpis uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, najmä so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise a iných 
prílohách súvisiacich s prihlásením sa do výberového konania.

Dátum podpisu Podpis uchádzača

Povinné prílohy k prihláške
■ Profesijný životopis
■ Doklad o vzdelaní

*  údaje poskytnuté pre potreby overenia výpisu z rezistra trestov na základe § 10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o 
registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


