
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62
Bratislava 4

Výberové konanie:  Referent/-ka na referáte legislatívno-právnom

Rozsah pracovného času
Plný pracovný úväzok

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• zabezpečovanie podkladov pri riešení úloh súvisiacich s hospodárením s majetkom 

mestskej časti a s majetkom zvereným do správy Hlavným mestom SR Bratislavou
• vypracovávanie, resp. posudzovanie právnych predpisov mestskej časti
• spolupráca pri koncipovaní rozhodnutí v právnom konaní
• preverovanie podnetov a sťažností občanov
• vypracovávanie stanovísk pre potreby súdov
• preverovanie podnetov, sťažností a petícií občanov

Požiadavky na zamestnanca

-  znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
-  znalosť zákona o prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní
-  prax v samospráve je pre kandidáta výhodou
-  bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť
   voči stresu

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
študijný odbor: právo

Počet rokov praxe
Minimálne 3 roky 

Jazykové znalosti
Ovládanie cudzieho jazyka je výhodou

Počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý



Upresnenie platových podmienok

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnanecké výhody, benefity
Práca v stabilnom prostredí verejnej správy
Zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe
Možnosť profesionálneho rastu

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Verejná správa - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Stručná charakteristika spoločnosti
Miestny  úrad  Bratislava-Karlova  Ves  zabezpečuje  agendu  miestnej  samosprávy.  Naším
cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé
pracovné prostredie pre zamestnancov. 

Informácie o výberovom konaní:
V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš
štruktúrovaný  životopis  s  prehľadom  o  doterajšej  praxi. V  prípade  vysokého  počtu
uchádzačov  budeme kontaktovať  len  kandidátov  vybraných  do užšieho kola  výberového
procesu.  Zároveň  si  vyhradzujeme  právo  nevybrať  žiadneho  kandidáta.  Ďakujeme  za
pochopenie.

Poskytnutím  svojich  osobných  údajov  v  zaslanom  životopise  dávate  súhlas  k  ich
spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu
osobu.  Do  svojho  životopisu  a  sprievodných  dokumentov  obsahujúcich  osobné  údaje
doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves,  Námestie  sv.  Františka  8,  842  62  Bratislava  na  spracovávanie  svojich
osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

Adresa spoločnosti
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Monika Martinezová, tel.: 02/707 11 161
E-mail: monika.martinezova  @karlovaves.sk

Životopisy  zasielajte  do 24.05.2017.  Predpokladaný  termín  ukončenia  výberového
konania  31.05.2017.  

mailto:monika.martinezova@karlovaves.sk
mailto:monika.martinezova@karlovaves.sk

