
 
 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

 
Č. sp. 356/2023 

Č. záznamu: 719/2023 

 

Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00330167, so sídlom Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  

zastúpené primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom 

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

právnych predpisov a Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Stará Ľubovňa 

v y h l a s u j e  

výberové konanie na pracovnú pozíciu 

REFERENT SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU  

PRE ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK 

 

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:  

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (vysokoškolské vzdelanie stavebného, technického 

smeru) 

• osvedčenie o odbornej spôsobilosti zamestnancov stavebných úradov  

• občianska bezúhonnosť  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

• skúsenosť s prácou v samospráve výhodou 

• znalosť účinných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy (najmä 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok)) 

• práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

• vodičský preukaz skupiny „B“ 

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s písomným súhlasom s použitím 

osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov 

• profesijný životopis 

• motivačný list 

• úradne osvedčené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov 

Predpokladaný termín nástupu do práce:  dohodou 



Uchádzači doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v 

zalepenej obálke označenej  

„Výberové konanie – referent spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie 

a stavebný poriadok -- NEOTVÁRAŤ“ 

na adresu: 

 

Mesto Stará Ľubovňa 

Obchodná č. 1 

064 01 Stará Ľubovňa 

 

Termín podania prihlášky do:  do 10.02.2023 (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dňom dátum 

podania na odtlačku poštovej pečiatky)  

Platové podmienky: 

Zamestnancovi v pracovnom pomere patrí funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení 

s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Poznámka: 

• Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, 

oznámené telefonicky a písomne. 

• Výberové konanie bude prebiehať pohovorom pred výberovou komisiou zriadenou 

vyhlasovateľom tohto výberového konania.  

• Informácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na účel preukázania 

bezúhonnosti si Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. 

z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyžiada iba od úspešného uchádzača. 

 

 

Stará Ľubovňa 20.01.2023 

 

 

 

          PhDr. Ľuboš Tomko 

               primátor mesta 


