
REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA PEZINOK 

 

Miesto práce 

Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

Plný úväzok 

Termín nástupu 

ihneď 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

od 900 € v závislosti od pracovných skúseností 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

- Vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany a tvorby životného 

prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku. 

- Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce. 

- Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku  štátnej stavebnej  správy. 

- Zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku 

vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení noviel a doplnkov a  súvisiacich vykonávacích predpisov. 

- Vedenie rokovaní, miestnych šetrení v konaniach podľa stavebného zákona v súlade 

so zásadami zákona o správnom konaní a súvisiacich predpisov. 

- Pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí. 

- Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu. Zabezpečovanie 

výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených 

závad a navrhovanie opatrení. 

- Prejednávanie a postihy v priestupkových konaniach a v konaniach o správnych 

deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych 

predpisov. 

- Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie. 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

- zázemie stabilného mestského úradu 

- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve 

- 5 dní dovolenky navyše 

- flexibilný pracovný čas 

- výhody zamestnanca mesta 

 



Informácie o výberovom konaní: 

 

Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte prax v požadovanej oblasti? Radi Vás 

prijmeme do nášho tímu. Ponúkame prácu v progresívne sa rozvíjajúcom Mestskom úrade. 

Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom. 

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 

 

Budeme kontaktovať iba uchádzačov,  ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:                                                  

20.09.2019 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa stavebného zamerania 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania 

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa stavebného zamerania 

 

Vzdelanie v odbore: 
Vysokoškolské  stavebného zamerania  

 

Požadovaná prax: 

- prax v oblasti stavebníctva vítaná 

- znalosť územia Mesta Pezinok vítaná 

- osvedčenie o osobitnom kvalifikačnom predpoklade vítané 
 

Ostatné znalosti: 

Microsoft Excel - základy 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- bezúhonnosť 

- samostatnosť 

- zodpovednosť 

- komunikatívnosť 

- odolnosť voči stresu 

- vysoké pracovné nasadenie 

Počet zamestnancov: 

153 zamestnancov 

Adresa spoločnosti: 



Mesto Pezinok 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

https://www.pezinok.sk   
 

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 700) Ing. Eva 

Popluhárová– vedúca oddelenia stavebného úradu. 

Žiadosť s profesijným životopisom pošlite elektronickou poštou na adresu: 

kariera@msupezinok.sk   

 

 

 

http://www.pezinok.sk/
mailto:kariera@msupezinok.sk

