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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu 
o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.4.2019 na pozíciu :  

Správca technických zariadení  
  
 
Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu  
- ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru    
- práca v samospráve vítaná  
 
Iné kritéria a požiadavky  
- bezúhonnosť  
- manuálna zručnosť 
- osvedčenie podľa §21 alebo §22 vyhlášky č.508/2002 Z. z. výhodou 
- vodičský preukaz skupiny B a C 
 
Požadované doklady 
- žiadosť o prijatie do zamestnania  
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu 
- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa  
  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov   
 
Platové zaradenie  
- funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 
  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Pracovná náplň  

- zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho stavu budov a zariadení 
v majetku MČ Košice – Sídlisko KVP 

- vykonávanie preventívnej údržby technických zariadení miestneho úradu a zariadení 
v majetku a správe mestskej časti  

- zúčastňovať sa pri výkone revízií vyhradených technických zariadení externými 
firmami 

- opravovať a vymieňať poškodené časti vybavenia budovy, drobné elektrotechnické 
zásahy a montáže ( oprava vypínačov, žiaroviek, poistiek, kľučiek, nábytku atď.) 

- ovládanie technických parametrov a špecifikácií používaných strojov a zariadení MČ 
- starostlivosť o služobné motorové vozidlo ( čistenie, dopĺňanie pohonných hmôt, 

olejov) 
- sledovanie termínov platnosti osvedčení služobného motorového vozidla 

a nahlasovanie vozidla na kontroly a opravy 
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Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční osobným pohovorom. Pohovoru sa zúčastnia len 
prizvaní uchádzači. Termín pohovoru  bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  

 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne  
do 26. marca 2019  na adresu: 
 
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 
040 23 Košice 
 
alebo  

e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


