
Mesto Nováky 
v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

 

„riaditeľ, riaditeľka Správy majetku mesta, p. o.” 

 

 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia: 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/90                 

Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť 

- organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť 

voči stresu, precíznosť, flexibilita, koncepčné myslenie, manažérke schopnosti 

- ovládanie práce s PC (Microsoft Office) 

- prax v oblasti verejnej správy vítaná 

- vodičský preukaz skupiny “B”. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o účasť na výberovom konaní, 

-  štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt, 

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 

- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 

- projekt koncepcie rozvoja spoločnosti v rozsahu max. 4 strany A4 

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona                    

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Druh pracovného pomeru: 

-  hlavný pracovný pomer. 

 

Termín nástupu: 

-  01. 02. 2017, prípadne dohodou 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením “Výberové 

konanie – riaditeľ, riaditeľka Správy majetku mesta, p. o. – neotvárať” najneskôr do 02. 12. 2016 do 10,00 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, 11. 11. 2016 

 

 

 

     RNDr. Daniel Daniš 

     primátor mesta Nováky 


