
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

Výberové konanie:   Referent/-ka na stavebný úrad (zastupovanie počas MD)

Rozsah pracovného času
Plný pracovný úväzok

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-   vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí, 
-   vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí, 
-   vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí, 
-   prerokovávanie priestupkov a správnych deliktov, 
-   zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu, 
-   povoľovanie terénnych úprav, údržby stavieb, odstránenia stavieb, 
-   vykonávanie zabezpečovacích prác, rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku 
    alebo stavbe, 
-   vedenie a vydávanie ďalších písomností predmetnej agendy                                               

Požiadavky na zamestnanca
-   Odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy môže byť výhodou (osobitný kvalifikačný  
    predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní        
    a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)
-   Znalosť PC minimálne na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
-   Vyžaduje sa znalosť: zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
    (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov,  zákona č. 608/2003 Z.z.  o štátnej správe
    pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, zákona. č. 71/1967 Zb. o správnom
    konaní (správny poriadok), orientácia v zákone č. 372/1990 Zb o priestupkoch, zákone č.
    369/1990 Zb o obecnom zriadení
-   Dobrá orientácia v stavebnej dokumentácii a čítanie stavebných výkresov
-   Flexibilita, kreativita, bezúhonnosť, samostatnosť
-   Komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie, pokojné a vecné riešenie 
    záťažových situácií
-   Dobrý zdravotný stav

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
SŠ alebo vysokoškolské I. al. II. stupňa, odbor stavebný



Doklady a údaje potrebné k     prihláške:
-   kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v požadovanom odbore,
-   stručný osobný a profesijný životopis, s kontaktnými údajmi,
-   termín možného nástupu úspešného uchádzača do zamestnania

Počet rokov praxe
Prax v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku je vítaná

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk

Vodičský preukaz
sk. B – výhodou

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,
prihlášku  do výberového  konania,  Váš štruktúrovaný životopis  s  prehľadom o doterajšej
praxi. V prípade vysokého počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných
do užšieho kola výberového procesu (osobný pohovor zameraný na prezentáciu schopností
a  vedomostí  uchádzačov  a  prerokovanie  ďalších  podrobností  a  podmienok  možného
prijatia).  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

Prihlášku do výberového konania s podkladmi zasielajte na vyššie uvedenú adresu,
resp. e-mail do  16.6.2017 (v prípade zaslania poštou je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky). 
Predpokladaný  termín  osobného  pohovoru  (vybratým  uchádzačom  bude  osobitne
oznámené miesto a čas pohovoru):  21.6.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  23.6.2017.
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