MESTO BYTČA
zastúpené primátorom Bc.Miroslavom Minárčikom v súlade s § 6 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
INFORMUJE
O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
PRÁVNIK MsÚ v BYTČI
Náplňou pracovnej pozície sú činnosti v oblasti zabezpečovania výkonu a realizácie
právnych predpisov na úrovni samosprávy.
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:
• Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská k materiálom úradu a kvalitne
a včas pripravuje materiály spolu s prednostom úradu na rokovanie
samosprávnych orgánov /komisie pri MsZ,MsRa MsZ/.
• Vydáva právne stanoviská k návrhom zmlúv, všeobecne záväzných nariadení,
interných predpisov, k materiálom predkladaným do MsR a MsZ
a k rozhodnutiam vydávaným Mestom Bytča a k iným právnym aktom
predloženým fyzickými osobami, právnickými osobami, verejnými inštitúciami
alebo organizačnými zložkami meského úradu.
• Poskytuje súčinnosť a metodickú podporu pri spracovaní písomných
rozhodnutí mesta v správnom konaní.
• V spolupráci s vedúcimi oddelení rieši podnety a návrhy občanov a poskytuje
metodickú podporu pri vypracovávaní stanovísk k nim.
• Poskytuje súčinnosť a podáva stanoviská na základe dožiadaní prokuratúry,
súdov, orgánov činných v trestnom konaní, verejného ochrancu práv, príp.
iných orgánov verejnej správy.
•

Zastupuje Mesto BYTČA v konaní pred súdmi v občianskom súdnom konaní,
pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej a verejnej správy
a vykonáva úkony s tým spojené na základe primátorom udeleného poverenia.

•

Poskytuje súčinnosť pri exekučných a konkurznom konaní

•

Vypracováva právne stanoviská a analýzy k riešeným problémom pre
primátora mesta, prednostu MsÚ a ostatných zamestnancov.

•

Poskytuje
právne
zamestnávateľa.

•

Poskytuje súčinnosť pri riešení protestov a upozornení prokurátora v určenej
oblasti (najmä proti všeobecne záväzným nariadeniam).

•

Po legislatívnej stránke pripravuje a kontroluje návrhy VZN mesta a interných
predpisov.
Poskytuje právne poradenstvo v právnej oblasti školám, školským zariadeniam
a organizáciám zriadeným Mestom BYTČA, ktoré nemajú právnika.

•

poradenstvo

v pracovnoprávnych

záležitostiach

•
•
•
•
•
•

Predkladá stanoviská k zmluvným vzťahom, v ktorých jednou zo zmluvných
strán je Mesto BYTČA.
Poskytuje právne rady pracovníkom MsÚ, najmä pri tvorbe predpisov a zmlúv.
Spolupracuje s ostatnými oddeleniami mestského úradu pri realizácii úloh
vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.
Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných
právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
Zúčastňuje sa na poradách prednostu MsÚ.
Zúčastňuje sa na rokovaniach MsR a MsZ.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa
Iné kritériá a požiadavky:
•
•
•
•

znalosť zákona č.369/1990 Zb.v znp. o obecnom zriadení, zákona č.138/1991
Zb.v znp. o majetku obcí, orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch
prax v oblasti právnej agendy minimálne 3 roky
bezúhonnosť
práca s PC (Word, Excel, internet)

Osobnostné predpoklady:
• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné schopnosti
• komunikatívnosť
• samostatnosť
• schopnosť analyzovať a riešiť problémy
• precíznosť a presnosť
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť
Zoznam požadovaných dokladov:
•
•
•
•
•

žiadosť o prijatie do zamestnania s e-mailom a telefónnym číslom
štruktúrovaný životopis
fotokópia dokladu o vzdelaní
čestné vyhlásenie o praxi
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
je potrebné do 11. 11. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ
v BYTČI alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto BYTČA
Námestie SR č. 1
014 01 BYTČA

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do
podateľne Mestského úradu BYTČA, resp. jej odovzdanie poverenému
zamestnancovi Mesta BYTČA poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Bližšie informácie poskytne: Ing.Alžbeta Kramarová tel. č. 041/5073925

V Bytči dňa 3.11.2016

Bc.Miroslav Minárčik
primátor mesta

