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Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 3 Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004  v znení neskorších dodatkov 
k Pracovnému poriadku Mesta Komárno vyhlasuje 
 

Výberové konanie  
na obsadenie funkcie vedúceho Odboru rozvoja a živo tného prostredia 

 Mestského úradu v Komárne 
 

Predpokladaný termín nástupu do práce: október 2020  
 
Požiadavky a požadované kvalifika čné predpoklady : 
Kvalifika čné predpoklady   
- vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa –  zameranie technické, životné prostredie alebo ekonomické, 
- znalosť platnej legislatívy v oblasti samosprávy a rozpočtu mesta, regionálneho rozvoja, výstavby a územného 

plánu  investícií a dopravy, projektového manažmentu a verejného obstarávania , ŠFRB, údržby a MOS, 
životného prostredia a verejého poriadku 

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme -  § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  
Požiadavky a iné  kritéria :  
- aspoň päť rokov odbornej praxe, najmenej tri roky praxe v riadiacej činnosti ,  
- skúsenosti s implementáciou projektov  
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,   
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreativnosť, bezkonfliktnosť,pozitívny prístup 
- zvládanie záťažových situácií 
- znalosť práce s PC – MS Office 
- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou 
Zoznam požadovaných dokladov: 
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných predpokladov  
- prehľad o doterajšej praxi 
- získané certifikáty alebo osvedčenia  
K žiadosti pripoji ť : 
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní, 
- vyplnený osobný dotazník, 
- štruktúrovaný životopis  
-  písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru  – maximálne na  3 strany  
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 14 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a  pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti. 
 
Tarifný plat  najmenej vo výške od 992,-  Eur  
Plat zamestnanca bude určený podľa § 4  zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 9. platová trieda. Funkčný plat bude 
stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.   
 
Do žiadosti napíšte číslo telefonického kontaktu a  e-mailovej adresy. 
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 
 
Kritériá pri rozhodovaní o ví ťazovi výberového konania : 
- vzdelanie v danej oblasti 
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti 
- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru   
 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením 
„Výberové konanie – vedúci odboru rozvoja a životné ho prostredia   – Neotvára ť!“  najneskôr do 18. 
septembra  2020   na adresu:  Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Komárno alebo odovzdať 
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osobne v  podateľni Mestského úradu v Komárne,  nám. gen. Klapku, Komárno najneskôr 18. septembra  2020  do 
12.00 hod. 

  
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového 

konania výberová komisia pozve na výberové konanie  najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, 
dátumu a hodiny výberového konania. 
 

Mesto Komárno si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov 
ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača. 
 
 Kontakt pre poskytnutie informácií: tel. 035/2851 212, email: info@komarno.sk 
 
 
Komárno dňa  25. augusta 2020 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                            Mgr. Béla Keszegh 
                                                  primátor mesta 
         

 


