
M E S T O     B Y T Č A 

 

Oznam o vyhlásení výberového konania 

 
Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1, 014 01 Bytča v súlade s § 5 ods. 3 zákona  

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:  

 

príslušník/príslušníčka Mestskej polície v Bytči. 

 

Stručná charakteristika pracovného miesta:  

- zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb 

v obci pred ohrozením ich života a zdravia,  

- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku 

občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 

zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov (pulty centrálnej ochrany),  

- dbá o ochranu životného prostredia v obci,  

- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach,  

- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva 

a rozhodnutia starostu,  

- objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní 

priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, 

odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy 

cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,  

- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich 

úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,  

- oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok 

osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov 

 



Výberové konanie  bude realizovať  výberová komisia  menovaná primátorom Mesta Bytča 

Ing. Miroslavom Minárčikom, v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. V prípade, že výberová komisia na základe 

výberového konania vyberie uchádzača, pracovný pomer bude uzatvorený od 1. apríla 2021.  

 

Kvalifikačný predpoklad:  

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

 

Iné predpoklady v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov:  

- vek minimálne 21 rokov,  

- dobrý zdravotný, psychický a fyzický stav, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

- bezúhonnosť.  

 

Osobitné požiadavky: 

- vodičské oprávnenie skupiny „B“ 

- znalosť práce s PC,  

- komunikačné schopnosti,  

- znalosť najmä zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

 

Orientácia v zákonoch: 

- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

Forma odmeňovania:  

Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,  

- kópia dokladu o dosiahnutom stredoškolskom vzdelaní,  

- stručný životopis,  

- e-mailová adresa a telefonický kontakt,  



- čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. a)  

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) alebo osobné údaje v rozsahu podľa § 10 

ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 

prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a 

okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, číslo občianskeho 

preukazu, na účely vyžiadania výpisu z registra trestov,  

- súhlas uchádzača k použitiu a spracovaniu osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v písomnej forme na adresu:  

Mestský úrad Bytča 

Námestie Slovenskej republiky č. 1 

014 01 Bytča  

 

v termíne do 12. 03. 2021 do 14.30 hod. v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – 

výberové konanie na príslušníka Mestskej polície“. 

Pri zaslaní poštou je rozhodujúci čas doručenia.  

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia 

požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.  

 

Mesto Bytča si vyhradzuje právo nepozvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia 

vyššie uvedené predpoklady a kritéria a nedoručia v termíne požadované doklady. Výberové 

konanie sa uskutoční formou pohovoru.  

 


