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

 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO 
 

Obec Hviezdoslavov vypisuje výberové konanie na funkciu 
 

Pracovník obecnej údržby a hospodárskej správy 
 

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník obecnej údržby a hospodárskej správy“ obce 
Hviezdoslavov zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami 
(viď požadované doklady) do 31. januára 2020 do 11:00 hod. do Kancelárie prvého kontaktu 
na Obecnom úrade Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov v uzavretej obálke 
označenej 
 

„Výberové konanie – pracovník údržby“ - neotvárať 

Miesto výkonu práce:  OÚ Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 93041 Hviezdoslavov 

Pracovný vzťah:  trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok 

Termín nástupu:  ihneď, príp. dohodou 

Požiadavky:  
• min. stredoškolské vzdelanie 
• schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené Vedúcim obecnej údržby 
• vodičský preukaz skupiny „B“, príp. ďalšími skupinami výhodou 
• schopnosť riadiť dodávku / traktor / traktor s vlečkou výhodou 
• precíznosť a pedantnosť; úprimný záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu 
• schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci  
• proaktívny prístup k riešeniu úloh a hľadaniu riešení, tímová spolupráca, 

samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť 
 
Náplň práce: 

• vykonávanie práce pracovníka obecnej údržby počas celého roku, v súlade 
s nastavenými postupmi a manuálom údržby na jar, v lete, na jeseň a v zime 



• vykonávanie prác a údržby pri správe obecných bytov, obecných budov, školských 
budov, hygienických zariadení, verejných priestranstiev, pomoc s inventarizáciou 
majetku obce a pod. 

• pravidelný dohľad a kontrola majetku obce 
• vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roku 
• pravidelné porady s Vedúcim údržby o vykonaných prácach, aj budúcich prácach 
• súčinnosť pri príprave obecných akcií (Deň obce, Deň detí, Mikuláš, Majáles a pod.) 

 
Platové podmienky: 

• Plat bude stanovený v zmysle platnej Stupnice plat. 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 a výšky priznaných príplatkov – min. na úrovni 600 Eur, 

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

Zamestnanecké benefity: 
• mimoriadne odmeny za proaktívne vykonanú prácu nad rámec plánu, 
• parkovanie, pitný režim zdarma; stravné lístky v hodnote až 4,80 Eur, 
• zabezpečenie pracovného oblečenia & pomôcok nad rámec zákona, 
• 3 dni dovolenky navyše, 
• raz mesačne masáž chrbtice na pracovisku preplatená zamestnávateľom, 
• bonus 300 Eur pri špeciálnej príležitosti - narodenie dieťaťa, resp. svadba. 

 
Požadované doklady: 

• žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku, 
• 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 ochr. osobných údajov 
v znení nesk. predpisov. 

 
Otváranie obálok prebehne 3.2.2020.  
 
Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov v čase od 4.2.2020 do 14.2.2020. 
 
Zverejnené: na Úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce vo Hviezdoslavove 9.12.2019. 
 
 
 
 
 

Marek Lackovič 
starosta obce Hviezdoslavov 


