
Výber - REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO 
PLÁNOVANIA, STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY  

A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU  
MESTA NEMŠOVÁ 

 
  

Mesto Nemšová 

Primátor Mesta Nemšová 

oznamuje ponuku na obsadenie pracovného miesta: 
 

„REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO 
PLÁNOVANIA, STAVEBNÉHO PORIADKU, DOPRAVY A POZEMNÝCH 

KOMUNIKÁCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA NEMŠOVÁ  

Kvalifikačné požiadavky: 

• VŠ vzdelanie II. stupňa: architektonického, stavebného, právnického smeru, 
alebo úplné stredoškolské stavebného smeru  

• prax v oblasti stavebného úradu vítaná 
• osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť 

stavebného úradu (osvedčenie podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona) vítaná  

Ďalšie kritériá a požiadavky na uchádzačov: 

• znalosť príslušnej legislatívy 
• bezúhonnosť 
• znalosť slovenského jazyka 
• práca s PC  na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power Point, Microsoft Outlook, CG DIS, práca s internetom) 
• pozitívny vzťah k verejným záujmom 
• komunikačné  schopnosti 
• osobnostné predpoklady: lojálnosť, diskrétnosť, empatia, schopnosť zvládať 

náročné situácie s výkonom povolania v tíme, schopnosť riešiť konflikty, 
motivácia pre prácu, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť 

• vodičský preukaz skupiny B 

Rozsah pracovného úväzku:  

1,0 

Charakteristika pracovného miesta: 

Výkon činností v oblasti investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného 
poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebného úradu mesta Nemšová 

Nástupný plat pre uvedenú pozíciu: 

• vo výške od 950,00 do 1200,00 Eur v závislosti od dĺžky započítateľnej odbornej 
praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. 

 



 K prihláške do výberového konania priložte: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením e – mailového kontaktu 
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
• podpísaný štruktúrovaný životopis 
• potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti, 

prípadne ak máte 
• osvedčenie o osobitnom kvalifikačnom predpoklade zamestnanca 

zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu, prípadne ak ste držiteľom 
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení 

Termín nástupu:  01. 03. 2022 – prípadne podľa dohody 

Podrobnejšie informácie  o obsadzovanom mieste sú dostupné u  Ing. Rudolfa 
KÚKELA, PhD. prednostu MsÚ Nemšová na tel. č.: 032 6509617, prípadne e - mailom: 
prednosta@nemsova.sk  
Prihlášky zasielajte na adresu: Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3, sekretariát 
primátora, 914 41 Nemšová alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu.  
Pri doručení poštou označte uzatvorenú obálku výrazným nápisom „Výber – referent 
stavebného úradu“ – NEOTVÁRAŤ!“ Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá bola 
doručená v stanovenom termíne do podateľne MsÚ Nemšová (nie podacia pečiatka 
pošty). 

Uzávierka pre doručovanie prihlášok:  11.02.2022 do 12,00h. 

 
Termín a miesto výberu/pohovoru budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky,  
oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním na nimi uvedený e – mailový kontakt 
 
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberu a ich spracovanie je 
nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje 
budú poskytnuté zamestnancom zodpovedným za výber. Neuskutoční sa prenos 
osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané budú uchovávané počas 
trvania konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania 
budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo 
obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. 


