
Mesto Zlaté Moravce 

' Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce v zastúpení zástupcu primátora MVDr. Marty Balážovej 
vyhlasuje 

výberové konanie na funkciu riaditeľa (štatutárneho orgánu) Technických služieb mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik Zlaté Moravce. 

Názov a sídlo zamestnávateľa: 

Technické služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, so sídlom Bernolákova č. 59, 953 01 
Zlaté Moravce. 

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: 

Riaditeľ (štatutárny orgán) 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 

• dosiahnuté úplne stredoškolské vzdelanie, vysoká škola ekonomického alebo technického 
smeru je výhodou 

• prax v riadení min. 3 roky 

• predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: 

• prehľad o právnych predpisoch o obecnom zriadení, o právnych predpisoch z oblasti 
pracovného, občianskeho a obchodného práva (zmluvy), z oblasti účtovníctva, 
a prehľad o právnych predpisoch odpadového hospodárstva 

• dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu pracovníkov 

• ovládanie práce s PC (WINDOWS, MS OFFICE, internet) 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• prihláška do výberového konania (viď príloha) 

• Koncept rozvoja Technických služieb s dôrazom na konkrétne opatrenia, ktoré by 
uchádzač zaviedol počas prvého roka výkonu práce 

• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovných 
pozícií 

• overené kópie dokladov o najvyššom vzdelaní 

• kópie dokladov o inom vzdelaní a o ďalších špeciálnych a osobnostných predpokladoch 
súvisiacich s výberovým konaním 
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• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania výberového konania 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

• doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace). 

Priebeh výberového konania: 

Uchádzači , ktorí odovzdajú všetky vyžiadané doklady k dátumu uzávierky budú emailom 
pozvaní na ústnu a písomnú časť pohovoru, najmenej 5 dní pred termínom jeho konania. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

Uchádzač o funkciu zašle prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi na 
adresu: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, alebo doručí osobne do 
podateľne Mestského úradu najneskôr do 11.11.2015 do 15:30 hod. V prípade doručenia 
poštou, musí byt' prihláška spolu s dokladmi doručená na Mestský úrad do 11.11.2015. 
Obálku je potrebné označiť: „Riaditeľ Technických služieb m.p. - výberové konanie, 
neotvárať ". 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 
nespÍňajú požadované podmienky. 

Kontaktná osoba: 

PhDr. Marián Takáč, prednosta mestského úradu, tel. č.: 037/6923920 

Upozornenie pre uchádzačov: 
Pracovná pozícia riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber 
najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Riaditeľa príspevkovej organizácie menuje 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe návrhu primátora mesta Zlaté 
Moravce (§ 11 ods. 4 písm. 1 zákona č . 36911990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.) 

V Zlatých Moravciach dňa 27.10.2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
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