Výberové konanie na obsadenie funkcie
Výberové konanie
Druh verejnej služby a obsadzovaná funkcia: Verejná služba na úrovní samosprávyodborný radca na úseku pozemkov a miestnych poplatkov.
1. Počet obsadzovaných miest: Jedno pracovné miesto na 50 % úväzok.
Nástup: 01.04.2015
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
morálna bezúhonnosť
Znalosť zákonov
Zákon 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku v z.n.p., ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva.
Činnosti na úseku správy pozemkov, indetifikácia parciel, orientácia v mapách,
skladové hospodárstvo.
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Požadovaná prax
Prax na pozícii v oblasti: 2 roky
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
- Profesionálny, zodpovedný a cieľavedomý prístup k práci
- príjemné vystupovanie, samostatnosť
OPIS PRÁCE
Pracovné miesto: Pracovník na úseku evidencie pozemkov a poplatkov.
Charakteristika práce:
Vykonávanie činností súvisiacich s indetifikáciou parciel EKN, CKN, v k.ú. obce
Olešná, vedenie účtovnej evidencie pozemkov, vybavovanie listov vlastníctva pre
obec. Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach pre
potreby riadenia investičných projektov u zamestnávateľa na obecnej úrovni.
Zabezpečovanie odborných činností na úseku pozemkov, vlastníckych vzťahov a
údajov polohovom určení nehnuteľností- orientácia v mapách.
Samostatná činnosť v odpadovom hospodárstve obce Olešná,
Skladové hospodárstvo

Samostatná činnosť pri výkone správy cintorínov v obci v súlade so zákonom
o pohrebníctve. Výjazdy na tvar miesta.
3. Náležitosti prihlášky:
 osobné údaje kandidáta
 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis
Informácie o výberovom konaní : Termín a čas uskutočnenia výberu: 31.03.2015 o 09:00
hodine. Miesto konania výberu: Obecný úrad Olešná č. 493 023 52 Olešná pri Čadci
kancelária zasadacia miestnosť na poschodí.
Forma výberu: Overenie odborných znalostí formou rozhovoru s výberovou komisiou.
Upozornenie: Pozvánky už nebudú posielané. Ďalšie informácie: č. tel.: 0908925997, adresa
co.urad@obecolesna.sk
4. Spôsob doručenia prihlášky:
 kandidáti na pracovné miesto v OcÚ Olešná odovzdajú osobne alebo zašlú poštou
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke na adresu: Obec Olešná, Obecný úrad
493, 023 52
Uzávierka prihlášok je 30.03.2015 do 11:30 hod.

