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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o 

voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 20.09.2021 na pozíciu :   

referent oddelenia výstavby 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu   

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného smeru 

- predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) 

- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom  

- autorizovaný projektant v odbore pozemné, prípadne dopravné stavby bude zvýhodnený 

 
Iné kritéria a požiadavky   

- flexibilita a komunikatívnosť  

- analyzovanie a riešenie problémov   

- schopnosť pracovať v tíme   

- spoľahlivosť, samostatnosť  

- prax v samospráve, prípadne v štátnej správe vítaná 

 

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 v znení neskorších predpisov 

 

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   

- odborná znalosť v právnych predpisoch, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Zb. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a iné súvisiace predpisy 

- tvorba koncepcie rozvoja územia Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP (ďalej len „MČ“), 

spolupráca pri vypracúvaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 

dokumentácie s ÚHA mesta Košice 

- príprava plánov investičných akcií, ich prejednávanie príslušnými komisiami MČ, spolupráca 

pri ich realizácii 

- príprava stanovísk a podkladov k investičnej činnosti 

- zabezpečenie, organizovanie a riadenie prípravy a realizácie stavieb a stavebných prác MČ 
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- príprava podkladov k verejným súťažiam 

- vykonávanie inžinierskej činnosti 

- zúčastňovanie sa na stavebných a kolaudačných konaniach 

- zabezpečenie a kontrola efektívneho vynakladania finančných prostriedkov MČ v oblasti 

výstavby 

- preskúmanie fakturácie z hľadiska vecnej a číselnej správnosti, potvrdenie jej oprávnenosti, 

prípadne zabezpečenie jej reklamácie 

- príprava stanovísk a podkladov k materiálom týkajúcim sa dopravy, dopravnej situácii v MČ 

a materiálov týkajúcich sa MHD a statickej  dopravy a to na základe vyhodnotenia reálneho 

stavu, platných právnych noriem a VZN 

- spolupráca pri príprave koncepčných materiálov, investičných akcií a plánov rozvoja 

miestnych komunikácií  v rámci MČ  

- príprava plánov údržby a opráv miestnych komunikácií a spolupráca pri ich zabezpečovaní 

- spolupráca pri príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov pri príprave a realizácii stavieb MČ 

 
 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba kandidátov 

spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý 

telefonicky, prípadne elektronicky.    

   

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 31.08.2021 

(utorok) do 16:00 hodiny na adresu:  

  

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP  

Trieda KVP č. 1  

040 23 Košice  

  

alebo  e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


