
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 

Obec Tovarné v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

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

mieste na obecnom úrade v obci Tovarné. 

Názov pracovného miesta: Správca bytových, administratívnych a priemyselných 

budov   

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Tovarné – Obec Tovarné 

Predpokladaný termín nástupu: 05.04.2022 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú: 2 roky a následne s predĺžením doby 

Základná zložka mzdy (brutto): 

Mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých 

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

zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Po uplynutí 3 mesačnej 

skúšobnej doby + osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov. 

Kvalifikačné predpoklady: 

Stredoškolské vzdelanie, Výučný list, Prax výhodou 

Charakteristika pracovného miesta v oblasti majetok, najmä: 

Zabezpečovanie  správy budov, Koordinovanie činnosti pracovníkov ÚPSVaR, 

zabezpečovanie údržbárskych prác na budovách vo vlastníctve obce, drobné stavebné 

práce, zabezpečenie údržby verejnej zelene, zimnej údržby 

Iné kritériá a požiadavky:  

Prax v prípravných a dokončovacích stavebných prácach:  pokládka dlažby a obkladov, 

natieračské práce, omietkarské práce, montáž sadrokartónov, drobné vodárenské 

a elektrikárske práce, murárske práce a iné 

Základná znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)  

Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť 

a zodpovednosť  

Vodičský preukaz – B, v prípade potreby nutnosť rozšírenia   

Ochota ďalšieho odborného vzdelania  

V prípade nepredvídaných udalosti urýchlená dostupnosť a osobná prítomnosť na mieste 

potreby aj mimo pracovný čas 

Zoznam požadovaných dokladov: 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom 

Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní 

 



Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pracovného  

pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Termín doručenia žiadosti do: 25.03.2022 (piatok) 

Termín otvárania obálok: 28.03.2022 

Termín osobného pracovného pohovoru: 04.04.2022        

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ 

počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu : 

Obec Tovarné 

Tovarné 4, 094 01 Tovarné 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu:  

obec@tovarne.sk (v kópii) 

kontakt: 057/4495231 

 


