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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

vyhlasuje výberové konanie 

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia investičného 

 

u zamestnávateľa: 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

- nepretržitá prax 1 rok v oblasti investičnej činnosti alebo investičnej výstavby 

 

Ďalšie požiadavky a kritériá: 

- odborná riadiaca prax min. 2 roky 

- prax v samospráve alebo štátnej správe vítaná 

- samostatnosť a rozhľad v oblasti investičnej výstavby a stavebného dozoru realizovaných stavieb, 

- tvorba a pripomienkovanie legislatívnych, organizačných a metodických predpisov súvisiacich s danou 

oblasťou (technický dozor investičných akcií, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a iné) 

- spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť vysokého pracovného nasadenia 

- manažérske schopnosti, technické a analytické myslenie, koncepčná činnosť 

- organizačné a komunikačné schopnosti 

- ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet) 

- orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti investičnej výstavby 

- vodičský preukaz skupiny B 

 
Základná zložka mzdy: 2 000,-- eur 

 

Zoznam požadovaných listín a dokladov: 

- profesijný štruktúrovaný životopis 

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- za účelom preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytnúť údaje potrebné na  

vyžiadanie výpisu z registra trestov, príp. tieto nahradiť výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov 

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (vrátane kontaktných údajov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel 

výberového konania 

- čestné vyhlásenie, že u uchádzača nejestvuje lobistický kontakt v súvislosti s výberovým konaním - a to aj 

pred a počas výberového konania, pričom takýmto kontaktom sa rozumie komunikácia (aj jednostranná), 

ktorej cieľom je ovplyvniť proces rozhodovania alebo rozhodnutie orgánu verejnej moci (mestskej časti) 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov môže mať za následok vylúčenie z výberového konania. 

Obsadzovaná funkcia nie je vhodná pre absolventa školy. 

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke 

s označením „VK vedúci oddelenia investičného – neotvárať“ v lehote do 8. februára 2019 do 12:00 hod. Prihlášky 

doručené po tomto termíne nebudú akceptované. 

 

 

V Bratislave dňa 15. januára 2019 

 

 

 

 

 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

                                                                               starostka mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spracovala: JUDr. Jana Revayová 

Overil:  JUDr. Iveta Hahnová 

  Mgr. Ján Lazar 


