
Obec Malženice, Obecný úrad Malženice 
 
Vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Spoločnom obecnom úrade, 

úsek stavebného poriadku. 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   /Slovenska technická 
univerzita, stavebná fakulta/                                                                    
                              
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:  

 ovládanie práce na PC na užívateľskej úrovni, morálna bezúhonnosť, 
spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, presnosť pri plnení pracovných úloh, 
vodičský preukaz „B“, komunikačné zručnosti, ochota a schopnosť učiť sa nové 
veci, schopnosť zvládať záťažové situácie, orientácia a znalosti v oblasti zákonov 
(stavebný zákon + vykonávacie vyhlášky, správny poriadok)  výhodou. 

 

Náplň práce:  

 zabezpečuje písomnú agendu stavebného a špeciálneho stavebného úradu, 
vypracováva písomné vyhotovenia rozhodnutí a stavebných súhlasov, 

 zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti potrebné ako podklad 
rozhodovania podľa zákona, 

 zabezpečuje odborné podklady a prípravu opatrení týkajúcich sa plnenia 
spoločných úloh obcí vo veciach výstavby, 

 uskutočňuje prostredníctvom poverených zamestnancov štátny stavebný dohľad 
v stavebnom obvode, 

 spolupracuje s obecnou políciou pri vyhľadávaní nepovolených stavieb, 

 pojednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty v zmysle zákona, 
 vedie v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu registre výstavby. 

 
Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):   

 písomná žiadosť o zaradenie do výberu, 

 kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia, 

 kópia výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo 
vysvedčení o štátnych skúškach, vo vysokoškolskom diplome a v životopise, 

 písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou 
o zaradenie do výberu môže obecný úrad spracovávať podľa zákona č.122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov a profesijným 
životopisom zašlite poštou alebo osobne doručte do 15.02.2018 (rozhodujúci je dátum podania na 
pošte, príp. v podateľni SOÚ) na adresu: 
 

Obec Malženice, Obecný úrad, 919 29 Malženice 294 
zn.  „Výberové konanie“ 

 
Potrebné doklady zašlite spolu s prihláškou do výberového konania. Do žiadosti, podľa možnosti, 
napíšte číslo telefonického kontaktu.    
 

O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek. 


