
MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Stará Ľubovňa dňa: 09. 03. 2018 

Mesto Stará Ľubovňa   v y h l a s u j e 

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a čl. 1 ods. 3 písm. l) Štatútu 

Mesta Stará Ľubovňa 

výberové konanie na funkciu konateľa/ riaditeľa EKOS, spol. s r. o. Stará 

Ľubovňa, 

so sídlom Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

 občianska bezúhonnosť 

 minimálne 5-ročná odborná prax 

 manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady 

 znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť 

 znalosť práce s PC  (MS Office, internet) 

 znalosť cudzích jazykov výhodou 

 vodičský preukaz skupiny „B" 
 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
 profesijný životopis 

 motivačný list 

 potvrdenie o dĺžke praxe 

 kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 

 čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberového konania preukáže bezúhonnosť 

výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pred vymenovaním ) 

 dokument: „Koncepcia riadenia a rozvoja EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa"  

v rozsahu max. piatich strán (formát A4) 

 písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou 

Poznámka:  úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 

písm.  l) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Stará Ľubovňa 

Uchádzači   na     funkciu    konateľa/ riaditeľa   EKOS, spol.  s  r.  o. Stará  Ľubovňa   doručia   žiadosť  

o zaradenie do  výberového  konania  spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej 

„Výberové konanie  EKOS - NEOTVÁRAŤ" na  adresu  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná č. 1, 064 01 

Stará Ľubovňa najneskôr do 26.03. 2018 do 12.00 h. Termín a miesto výberového konania budú 

uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené  písomne.   

 

 

 

                                                                                                                     PhDr. Ľuboš Tomko v.r. 

                                                                                                                         primátor mesta 


