
Obec Valaská, Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská  
v zastúpení  Mgr. Petrom Jenčom, starostom obce  

ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie 

vyhlasuje 

v súlade s  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa príspevkovej organizácie – Technické služby Valaská,  

so sídlom Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,  VŠ  I.- II.  stupňa 

ekonomického alebo technického zamerania, 

- predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme  § 3 zákona č. 552/2003      

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

- spôsobilosť na právne úkony, 

- bezúhonnosť, 

- zdravotná spôsobilosť. 

 

Iné požiadavky: 

- Prax v oblasti riadenia malých organizácií minimálne 3 roky, organizačné, 

komunikačné a manažérske schopnosti na riadenie pracovného tímu. 

- Znalosť platných právnych predpisov a to najmä z oblasti podnikania a samosprávy: 

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

2. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

3. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

4. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

5. Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon 

6. Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. 

           Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

- overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, 

- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri 

mesiace, 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač na funkciu má spôsobilosť na právne úkony, 

- profesijný životopis s uvedením dĺžky praxe 

- písomný návrh „  Koncepcia fungovania a riadenia Technických služieb Valaská“,  

- doklad o preukázaní zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti, 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového 

konania.  

 

Predpokladaný termín nástupu :  01.12. 2019 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov.  

 

Obálku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 25.10.2019, 

najneskôr do 12,00 hod. počas úradných hodín do podateľne Obecného úradu vo 

Valaskej, Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská v uzatvorenej obálke s označením 

„VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby 

Valaská, so sídlom Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská  – NEOTVÁRAŤ“.  

 

                                                                                                          Mgr. Peter Jenča  

                                                                                                         starosta obce Valaská 



             

 


