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

Primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová, 
vypisuje výberové konanie na funkciu 

Riaditeľ (štatutárny orgán) príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce - Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

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) 

Predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti a obsadzovanou fankciou: 
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického smeru 
Prax minimálne 3 roky v riadiacej funkcii 
Riadiace a organizačné schopnosti 
Bezúhonnosť 

Znalosť problematiky najmä v oblasti verejného osvetlenia, mestských trhovísk, miestnych 
komunikácií, výkonu správy majetku mesta 
Znalosť základných právnych predpisov samosprávy 
Zodpovednosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC, vodičský preukaz typu B 

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť: 
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
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 
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
Profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovných 
pozícií 
Motivačný list 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Kandidát na funkciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami 

do 15. 09. 2015 do 12.00 h. (rozhoduje dátum doručenia) na Mestskom úrade Zlaté Moravce, 
so sídlom Ul. 1. mája č. 2 (podateľňa) v uzavretej obálke označenej 

„VÝBEROVÉ KONANIE - Technické služby - NEOTVÁRAŤ!" 

Termín a miesto výberového konania: 
Dňa 01. 10. 2015 o 09.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Zlaté Moravce . 
Podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
riaditeľa na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 

Kontaktná osoba: 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Mestského úradu Z,iµi,..,_' .,~,"!' 

~ 

V Zlatých Moravciach dňa 21. 08. 2015 

Tel.: +421 37 69 239 25 
Fax: +4213769 239 45 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

Bankové spojenie: 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

DEXIA Vráble: 2260010001/5600 
IČO: 00308676 
DIČ:202 l 058787 

VÚB Nitra : 33422162/0200 


