
 

 

 

 

 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

 
Č. sp.: 387/2021 

Č. záznamu: 1165/2021 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z priebehu z výberového konania na pracovnú pozíciu 

„vedúci spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok“ 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo zverejnené na 

úradnej tabuli vyhlasovateľa výberového konania dňa 02.12.2020, pred budovou Mestského 

úradu, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, na webovom sídle mesta Stará Ľubovňa,  

v Ľubovnianskych novinách a v Ľubovnianskej televízii. 

 

Dátum a miesto výberového konania: 04. február 2021, Mestský úrad Stará Ľubovňa, 

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, 2. poschodie, miestnosť č. dverí 312 - malá zasadačka 

 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: vedúci spoločného obecného úradu 

pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok v Starej Ľubovni 

 

Členovia výberovej komisie: 

Predseda:  PhDr. Ľuboš Tomko  

Členovia:  Ing. Aleš Solár 

Mgr. Mária Fabianová 

 

Obálky s požadovanými dokladmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 18. decembra 

2020 na Mestskom úrade Stará Ľubovňa. Zápisnica z otvárania obálok č. 13224/4549/2020 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom 

konaní, menovací dekrét výberovej komisie. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina 

prítomných členov výberovej komisie a hodnotiace hárky výberovej komisie. 

 

Do výberového konanie sa prihlásili 2 uchádzači. 

 

Do výberového konania boli zaradení 2 uchádzači, ktorí boli dňa 27.01.2021 telefonicky 

a písomne pozvaní na výberové konanie. 



Výberového konania sa zúčastnili 2 uchádzači: 

P. č. Meno, priezvisko, adresa Uspel (,,U“)/neuspel(,,N“) 

1. Ing. Dominik Derevjanik,, Vsetínska 40, Stará Ľubovňa N 

2. Ing. Štefan Murcko, Ružová 222/7, 065 44 Plaveč U 

 

 

Stanovené kritériá hodnotenia: 

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

technického smeru) 

• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti 

• znalosti a najmenej 3-ročná prax z predmetného odboru 

• znalosť legislatívy v oblasti územnej samosprávy a štátnej správy  

(najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

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

• flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 

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

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

• skúsenosť s prácou v samospráve výhodou 

• predchádzajúce manažérske skúsenosti výhodou 

• občianska bezúhonnosť 

• vodičský preukaz skupiny B 

 

Po vyhodnotení výberového konania bol výberovou komisiou vybraný uvedený uchádzač: 

   

Ing. Štefan Murcko 

 

Podpisy členov výberovej komisie: 

Predseda: 

PhDr. Ľuboš Tomko     ------ podpísané ------ 

 

Členovia: 

Ing. Aleš Solár     ------ podpísané ------ 

Mgr. Mária Fabianová    ------ podpísané ------ 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina uchádzačov 

Zápisnica z otvárania obálok 

Menovací dekrét výberovej komisie 

Hodnotiace hárky výberovej komisie 

 

 

V Starej Ľubovni 04.02.2021 


