
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov, SR 
 

 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO 
 

Obec Hviezdoslavov vypisuje výberové konanie na funkciu 
 

Ekonóm obecného úradu 
 
Záujemca o pracovné miesto „Ekonóm OÚ Hviezdoslavov“ obce Hviezdoslavov zašle poštou 
alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď požadované doklady) 
do 26. apríla 2019 do 11:30 hod. do podateľne na Obecnom úrade Hviezdoslavov, 
Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov v uzavretej obálke označenej 
 

„Výberové konanie“ - neotvárať 

Miesto výkonu práce:  Obecný úrad Hviezdoslavov 

Pracovný vzťah:  trvalý pracovný pomer 

Termín nástupu:  ihneď, príp. dohodou 

Požiadavky:  
• vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru – so zameraním na 

ekonomiku a účtovníctvo, 
• min. 3 roky praxe v oblasti ekonomiky, personalistiky, účtovníctva a rozpočtovníctva,  
• znalosť legislatívy v oblasti podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva, miezd a 

personalistiky verejnej správy, 
• počítačové zručnosti – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 
• skúsenosti s IS URBIS - výhodou, 
• proaktívny prístup k riešeniu úloh, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita, 

komunikatívnosť a chuť neustále sa vzdelávať. 
 
Náplň práce: 

• samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva, 
• mzdová a personálna agenda, 
• evidencia majetku, 
• spracovanie uzávierky, finančných výkazov,  



• komplexné rozpočtové hospodárenie obce,  
• príprava rozpočtu, záverečného účtu, výročnej správy obce, 
• zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok na web stránke obce, 
• iné administratívne práce podľa pokynov starostu obce. 

 
Platové podmienky: 

• základná zložka mzdy (brutto): minimálne 688,50 Eur (v zmysle platnej Stupnice 
platových taríf podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v závislosti od dĺžky započítanej praxe a dosiahnutého vzdelania), 

• súčasťou finančného hodnotenia je aj priestor na individuálne osobné hodnotenie za 
odvedenú prácu. 
 

Zamestnanecké benefity: 
• možnosť navštevovať vzdelávacie kurzy a školenia počas celého roku, 
• parkovanie, káva a pitný režim zdarma; stravné lístky v hodnote 4,80 Eur. 

 
Požadované doklady: 

• žiadosť o prijatie do zamestnania, 
• profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, 
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie žiadateľa o bezúhonnosti, 
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 

 
Otváranie obálok prebehne 29.04.2019. Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných 
uchádzačov v týždni od 29.04.2019 do 03.05.2019. 
 
Zverejnené: na Úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce vo Hviezdoslavove 12.04.2019. 
 
 
 
 
 

Marek Lackovič 
starosta obce Hviezdoslavov 


