VYHLÁSENIE VOĽNÉHO ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO MIESTA
podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- výber Názov služobného úradu :
Slovenská stavebná inšpekcia, Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Miesto práce:
Slovenská stavebná inšpekcia, Inšpektorát Bratislava, Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia :
stála štátna služba, odborný radca
Odbor štátnej služby :
2.18 Výstavba a regionálny rozvoj
Organizačný útvar:
Inšpektorát Bratislava
Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä vo vykonávaní hlavného štátneho
stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného
poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode v rámci Slovenskej republiky
Počet obsadzovaných miest: 1
Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Zoznam požadovaných dokladov :
 písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 odpis vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania
 profesijný štruktúrovaný životopis
 odpis výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
 písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského
štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie
 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome,
vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Predpoklady na prijatie do štátnej služby
 vek minimálne 18 rokov
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
 splnenie kvalifikačných predpokladov
 ovládanie štátneho jazyka
Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na
vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky
požadované doklady a listiny.
Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je
povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými
dokladmi a listinami aj písomne.
Ďalšie požadované schopnosti: znalosť práce s PC ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),
strategické a kreatívne myslenie, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, schopnosť
pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti
Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
<najneskôr do 7.2.2011>. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania na
sekretariáte služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.
Označenie výberu na obálke a v žiadosti:
<V 1/2011>
Miesto podania žiadosti: písomne na adresu: Slovenská stavebná inšpekcia – riaditeľstvo, Lamačská
cesta 8, 811 04 Bratislava alebo osobne na sekretariáte služobného úradu Slovenskej stavebnej
inšpekcie, Lamačská cesta 8, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ssi-ri@ri.ssi.sk
Ďalšie informácie: bližšie informácie poskytne Slovenská stavebná inšpekcia, osobný úrad,
Mgr. Erika Halásová na tel. č. 02/59364433, ssi-ri@ri.ssi.sk

