Obec Lozorno v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje súbeh na obsadenie pozície
referent oddelenia územného plánovania a stavebného úradu Obecného
úradu Lozorno,
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
.

agenda a rozhodovanie na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti územného
konania a stavebného poriadku

.

agenda vo vybraných úsekoch správy v oblasti životného prostredia

.

vykonávanie správy a rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku v samostatnej
působnosti obce

.

vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a rozhodovania na úseku štátnej stavebnej správy

.

zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného
zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
noviel a doplnkov a súvisiacich vykonávacích predpisov

.

vedenie konaní, miestnych šetrenív konaniach podl‘a stavebného zákona vsúlade so zásadami
zákona o správnom konaní a súvisiacich predpisov

.

pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí

.

samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu. Zabezpečovanie výkonu
štátneho stavebného dohťadu, navrhovanie spůsobu na odstránenie zistených závad a
navrhovanie opatrení

.

prejednávanie priestupkov na úseku stavebnej správy

.

Vykonávanie působností špeciálneho stavebného úradu vykonávaných na obci Lozorno
(miestne kom unikácie a štátna vodná správa)

.

vykonávanie agendy prideľovania súpisných a orientačných čísel

.

agenda sťažností a petícií na úseku stavebnej správy

Požiadavky na vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v skupme odborov Stavebníctvo, geodézia
a kartografia, právo alebo verejná správa
Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
Osobitný kvalifikačný predpoklad podl‘a Vyhlášky č. 547/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou
mé požiadavky:
.
spůsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
.
bezúhonnosť
.
odborná prax v predmetnej oblasti a vo verejnej správe vítaná
.
zručnosti v práci s PC na užívateľskej úrovni

samostatnosť v rozhodovaní a sporahlivosť
zodpovednosť a flexibilita
komunikatívnosť
asertivita
pro klientská orientácia
vodičské oprávnenie skupiny B výhodou

.
.
.
.
.
.

Požadované doklady a dokumenty:
.
profesijný štruktúrova ný životopis
.
motivačný list
.
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
.
overené kópie dokladov o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu podľa Vyhlášky č.
547/2003 Zb.z na zabezpečenie činnosti stavebného úradu akje k dispozícii
.
údaje pre získanie výpisu z Registra trestov( vyplnená žiadosť o výpis z Registra trestov)
.
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov
.
čestné vyhlásenie o úplnej spósobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých
poskytnutých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách
-

Plat:
Určený v zmysle osobitného predpisu
Úväzok:
100%
Miesto predkladania prihlášok:
Prihlášku je možné odovzdať osobne na Obecnom úrade v Lozorne alebo doručiť poštovou
prepravou na adresu: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Obálku s prihláškou a požadovanými dokumentami je potrebné označil!: “Referent
Stavebného úradu neotvárať“.
-

Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania: 07.04.2019 do 15:00 hod.
Pre určenie termínu prijatia je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímajúcou pečiatkou
s vyznačením dátumu a času prijatia (dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci).
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky a prejdú úvodným výberom, bude termín
a miesto osobného pohovoru oznámené písomne, najmenej 5 dní pred jeho konaním
.

Predpokladaný termín nástupu:
Ihned‘
Uchádzačom, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

V Lozorne dňa 8.3.2019
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Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno
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