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

právne oddelenie. 
Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   /Právnická 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:  

 poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom SOcÚ a obciam združeným 
v SOcÚ, v súvislosti s výkonom ich činností v zmysle zmluvy o združení, 

 poskytovanie právneho poradenstva pri vedení správnych konaní za priestupky 
a správne delikty, 

 spracovanie právneho stanoviska k rozhodnutiam vydávaným SOcÚ, 

 zodpovedá za koordináciu aplikácie zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov v podmienkach SOcÚ, 

 zodpovedá za koordináciu vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií 
v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov, 

 zabezpečuje koordináciu vybavovania doručených podaní (podnetov), ktoré nie 
sú sťažnosťou v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov alebo petíciou v zmysle zákona č.85/1990 zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. 

 
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 10.02.2018 (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. 


