
Spoločný obecný úrad so sídlom v Rohožníku v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom 

pracovnom mieste na Spoločnom obecnom úrade. 

 Názov pracovnej pozície: referent Spoločného  obecného úradu pre výstavbu, územné 

a stavebné konanie 

 Rámcová náplň práce: 

 vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí, 

 vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí, 

 vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí, 

 vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona, 

 zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu, 

 agenda priestupkov a správnych deliktov súvisiacich so zákonom 50/1976 Zb., 

Miesto výkonu práce: Malacky 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok, 

Termín nástupu: dohodou 

Mesačná mzda: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov – od 1100,-€ 

 Kvalifikačné predpoklady: 

 dosiahnuté vzdelanie (vysokoškolské stavebného, architektonického, resp. právnického 
smeru prípadne úplne stredoškolské stavebného smeru 

 osobitný kvalifikačný predpoklad je výhodou  

 čítanie technických výkresov a projektovej dokumentácie a orientácia v nich, 

 znalosť práce s PC, MS Office pokročilý, (GIS systémy výhodou), 

 vodičský preukaz skupiny "B" aktívny vodič. 

Iné kritériá a požiadavky: 

 odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou, 

 prax v oblasti stavebného konania výhodou, 

 komunikačné schopnosti a profesionálne vystupovanie, 

 schopnosť pracovať samostatne a precízne, 

 schopnosť rýchleho osvojenia si nových poznatkov, 

 dôslednosť, 

 občianska bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o účasť vo výberovom konaní vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, 

 štruktúrovaný životopis, 

 kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

 súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


