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VÝBEROVÉ KONANIE 

 
 Mesto Lipany, Mestský  úrad,  Krivianska 1, 082 71 Lipany  podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
 

výberové konanie 
na miesto odborného zamestnanca   

spoločného úradu na úseku stavebného poriadku 
 
Popis pracovnej činnosti: 
Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce. 
 
Zamestnanec na úseku stavebného poriadku vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej 
správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle § 2 písm. e a špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle §2 písm. a zákona NR SR č.416/2002 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre primátora mesta a 
starostov obcí združených v spoločnom obecnom úrade. 
 
Kvalifika čné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru 
• osobné a morálne predpoklady podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme 
• vodičský preukaz skupiny „B“ 
• znalosť Microsoft Word, Outlook 
• znalosť legislatívy z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, 

zákona o priestupkoch, orientácia v stavebnej projektovej dokumentácii, samostatnosť. 
 
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 1.9.2019 
Predpokladaná mzda:   od 1 000.- € 
 
Požadované doklady 

• žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedením presnej adresy, telefonického kontaktu)   
• profesijný životopis  
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
• aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov 
 

Uvedené doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením  
„Výberové konanie – odborný zamestnanec stavebného poriadku “  do 5. 8. 2019 do 15,00 hodiny 
 na adresu: Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany. Termín a miesto výberového konania bude 
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený písomne.  
 
 
Dátum vyhlásenia: 19.7.2019      Ing. Vladimír Jánošík, v. r.  
         primátor mesta 

    


