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    OBEC  KANIANKA 
                                                                       

 
 

Obec Kanianka zastúpená starostom obce Ing. Ivorom Husárom v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

                                        Samostatný odborný referent pre technicko-ekonomické činnosti 

 

Informácia o pracovnom mieste: 

Miesto výkonu práce:                  Obecný úrad Kanianke, SNP 583/1 

Druh pracovného pomeru:          Hlavný pracovný pomer 

Termín nástupu:                          1.10.2021, alebo dohodou 

 

Pracovná náplň: Zabezpečenie a koordinácia technicko-ekonomických činností obce na úseku verejného 

obstarávania, civilnej ochrany, vedenie registratúry, administrácie Eurofondov, plnenie dodávok prác 

a služieb, vedenie pokladne, správa registratúry, administratívne činnosti  obecného úradu ... 

Kvalifikačné predpoklady:      

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného, ekonomického, právnického, alebo iného 

technického smeru; 

- prax minimálne 2 roky, výhodou je prax vo verejnej správe; 

- znalosť legislatívy samospráv mies a obcí, technická zručnosť a skúsenosť pri investičnej činnosti; 

 

Ostatné kritéria a požiadavky: 

- Znalosť zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

- Znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

- Znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, práca s pokladňou 

- Znalosť práce s PC, výhodou je skúsenosť v systéme ITMS, grafické programy 

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, 

organizačné a riadiace schopnosti, všeobecný prehľad v rámci samosprávnej legislatívy...  

- vodičský preukaz skupiny B 

- zdravotná spôsobilosť na uvedenú pracovnú pozíciu 

 

Ponúkaný plat: v zmysle platového zaradenie zákona č. 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov + pohyblivá zložka 

mzdy. 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konanie predloží: 

- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 

- kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- profesijný štruktúrovaný životopis preukazujúci splnenie uvedených požiadaviek 

- údaje k zabezpečeniu výpisu z registra trestov (dat. narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa 

trv. pobytu, číslo OP, meno matky  a rodné priezvisko matky, meno otca a rodné priezvisko otca) 

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v  znení neskorších predpisov 

- čestné vyhlásenie s spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti 

- fotokópiu vodičského preukazu 

 

         Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke s označením 

„Výberové konanie – referent TEČ – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 30.9.2021 na adresu: SNP 583/1, 972 

17  Kanianka.                                                           


