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

predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta : 

vedúci oddelenia dopravy a služieb Mestského úradu v Púchove 

Kvalifikačné predpoklady  :  

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

• Prax minimálne 5 rokov  

• Znalosť legislatívy v oblasti : 

-  verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta, a to najmä zákon č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení,  

- dopravy (úlohy mesta ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové 
komunikácie), a to najmä zákon č. 135/1961 Z .z.  o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v platnom znení, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení  

• Znalosť práce s PC (Excel, Word, Internet)  

Iné výhody:  

• Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti  

• Znalosť cudzích jazykov  

• Odolnosť voči stresu  

• Schopnosť teamovej práce  

• Samostatnosť, flexibilita 

• Vodičský preukaz skupiny „B“  

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť :  

• Overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• Štruktúrovaný životopis 

• Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac) 

• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



 

Termín podania písomnej prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je do 

25.5.2015 do 12,00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na 

pošte. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne,  

bude z výberového konania vyradený. 

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania zasielajte v zalepenej obálke 

s označením  „Výberové konanie- vedúci oddelenia dopravy a služieb-N E O T V Á R A Ť „  

na adresu: Mestský úrad , Štefániková 821/21, Púchov 020 01  

Termín otvárania obálok je 25.5.2015 o 13,00 hod. na Mestskom úrade v Púchove za prítomnosti 

výberovej komisie. 

Termín výberového konania je 26.5.2015 o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Púchove za prítomnosti 
výberovej komisie . 

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí : 

1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon prace vedúceho zamestnanca) 

2. Pohovor 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky. 

Výsledky výberového konania budú oznámené písomne všetkým uchádzačom výberového konania 

najneskôr do 29.5.2015 

 

Predpokladaný termín nástupu :  01.06.2015  

                                                                                     

 

  

  

Mgr. Rastislav HENEK  

 primátor Mesta Púchov  

  


