
Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom, vyhlasuje: 

  

VÝBEROVÉ KONANIE  

 

na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Technických služieb Stará Turá, 

mestská príspevková organizácia 

 

Miesto výkonu práce: Technické služby, Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti  s 

obsadzovanou funkciou: 

 ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického alebo technického 

zamerania alebo VŠ I.- II. stupňa ekonomického alebo technického zamerania  

 znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, a to najmä: 

o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, 

o zákon č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov, 

o zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 79/2019 Zb. o odpadoch v platnom znení, 

o zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov, 

 znalosť všeobecne záväzných nariadení mesta Stará Turá, 

 bezúhonnosť, 

 organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, 

rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti, 

 ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B, 

   

Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,  

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer. 

Ponúkaný plat: 1400 EUR/mesiac. Platové podmienky budú upravené podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov. 



Predpokladaný termín nástupu: 1. marec 2023 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť 

originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu: 

 

Mesto Stará Turá 

Mestský úrad Stará Turá 

SNP 1/2, 916 01  Stará Turá 

 

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu mesta Stará Turá. 

  

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ 

TSST“  

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 27. 1. 2023 do 14.00 hodiny. 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Prihlášky 

spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v 

podateľni Mestského úradu v Starej Turej. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na 

výberovom konaní sa nebude prihliadať. 

Výber z uchádzačov sa uskutoční formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor 

budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné 

predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne 

najneskôr 7 dní vopred. 

 

 

 

 

 

                     PharmDr. Leopold Barszcz 

                                    primátor 

 


