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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu 
o voľnom pracovnom mieste na ekonomickom oddelení s nástupom najneskôr od 1.9.2020 na 
pozíciu:     

účtovník hotovostných platieb  
  
Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu  
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, resp. ukončené stredoškolské vzdelanie  
  s maturitou -  ekonomického smeru    
- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office 
- práca v IS KORWIN vítaná  
 
Iné kritériá a požiadavky  
- prax v účtovníctve, práca v mzdovej agende vítaná  
- flexibilita a komunikatívnosť 
- schopnosť zvládať záťažové situácie  
- schopnosť pracovať v tíme  
 
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  

- vedenie pokladničnej knihy a príslušnej dokumentácie 
- výber, vyplácanie a odvod finančných hotovostí 
- prehľad bankových výpisov z dôvodu evidencie platieb za nájom, pravidelné mesačné 

predpisovanie nájmu vrátane služieb za prenajaté nebytové priestory 
- rozúčtovanie platieb za teplo, teplú vodu a studenú vodu a ostatné služby 
- vystavenie a evidencia odberateľských faktúr a krycích listov na faktúry pre 

jednotlivých nájomcov  
- evidencia nedoplatkov za nájomné vrátane energií 
- zabezpečenie úhrad faktúr a platobných poukazov 
- vedenie evidencie dodávateľských faktúr, evidencia platobných poukazov 
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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 30.7.2020  na adresu: 
 
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 
040 23 Košice 
 
alebo  

e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


