
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vedúceho zamestnanca      
na MsÚ Bytča 
 

Mesto  Bytča , Námestie SR č.1  v zmysle  ustanovenia  § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov  informuje o voľnom  pracovnom  mieste    v Technických  
službách ,  príspevkovej organizácie Mesta Bytča : 
 
Organizačný útvar: Technické služby Mesta Bytča 
 
Názov funkcie:  Vedúci  Technických služieb Mesta Bytča 
 
Rozsah pracovného úväzku:  Plný úväzok 1,0 
 
Kvalifika čné predpoklady: Stredoškolské vzdelanie s maturitou 
 
Iné kritériá a požiadavky: 
  - bezúhonnosť 
  - prax  v riadiacej pozícii (doložiť písomné potvrdenie ) 
  -  znalosť platných právnych  predpisov z oblasti  samosprávy,  napr.  zákona  č.  369/1990  Zb. o  obecnom  
     zriadení,  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, všeobecne záväzných nariadení   Mesta Bytča ,  zákona 
     č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona  č. 523/2004  Z z. o  rozpočtových  
     pravidlách  verejnej  správy,  zákona č.  428/2002 Z .z. o ochrane  osobných  údajov,   Zákonníka práce 
  -  riadiace schopnosti, organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť  
     voči stresovým situáciám, analytické myslenie, samostatnosť 
  -  dobrá znalosť práce s PC ( doklad, certifikát) 
  -  vodičský preukaz  skupiny  B, C ,  
 
Charakteristika pracovného miesta:  Riadenie, koordinácia  a  kontrola  práce  Technických  služieb Mesta 
Bytča,  predkladanie   návrhov  rozpočtu  TS  vrátane  jeho zmien  a dodržiavanie  jeho  plnenia,  komplexné 
zabezpečovanie nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, zodpovednosť za odborné spracovanie materiálov 
pre orgány mesta.  
 
Požadované doklady pre výberové konanie: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
- kópia maturitného vysvedčenia  alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom   vzdelaní 
- výpis  z registra trestov, nie starší  ako tri mesiace 
- profesijný štruktúrovaný životopis  
- motivačný list 
- projekt vlastnej predstavy riadenia TS v rozsahu  minimálne 2 strany A4 
- vodičský preukaz skupiny B, C 
- písomný  súhlas  so spracovávaním  svojich  osobných  údajov  za účelom  výberového  konania  v súlade 
  s ustanoveniami  zákona  č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov 
 
Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  môžete zasielať v zalepenej  
obálke  označenej  „ Výberové  konanie  –  vedúci TS – neotvárať “  na  adresu   mestského úradu  alebo osobne 
doručiť do podateľne Mestského úradu v Bytči  v termíne do 28.2. 2011 do 13.00  hod. 
 
Výberové konanie na funkciu vedúci Technických služieb Mesta Bytča  sa uskutoční  15.3. 2011 o 9,00  hod. v 
zasadačke č.1  na prízemí  Mestského úradu v Bytči. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou /písomný 
test/  a  osobným  pohovorom.   
 
Termín nástupu:  1.5.2011 
 
Kontakt pre poskytnutie informácií:  
 
Telefón:  041/5073925 Ing. Ľubor  Guniš, prednosta úradu 
Fax: 5073912,  e-mail: prednosta@bytca.sk 
Adresa: Mesto Bytča, Námestie SR. č.1, 014 38 Bytča 
 
 


