Mestská časť Košice – Nad jazerom
Poludníkova 7, 040 12 Košice
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Vedúci ekonomického oddelenia
Číslo výberového konania: VK/2022/1
Miesto výkonu práce:
•

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníkova 7, Košice

Termín nástupu:
•

ASAP

Mzda:
•

platová trieda 8 v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kvalifikačné predpoklady:
•

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor ekonomický, verejná správa

Iné kritéria a požiadavky:
•
•

požadovaná prax minimálne 5 rokov v oblasti rozpočtovníctva a správy majetku vo
verejnej správe,
požadované znalosti zákonov:
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Štatút mesta Košice
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov
skúsenosti s vypracovávaním zmlúv o nájme a prevode vlastníctva majetku
analytické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť (presnosť)
rozhodovanie, vedenie ľudí, finančná a ekonomická gramotnosť, organizovanie
a plánovanie práce
práca s PC – úroveň pokročilá, MS Word, Excel, Internet

-

•
•
•
•

Popis činnosti:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
Koordinácia a riadenie činností na ekonomickom oddelení a zodpovednosť za chod
oddelenia.
Vypracovanie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie, monitorovanie
a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu. Na základe predložených návrhov jednotlivých
oddelení a referátov vypracovanie návrhu zmien rozpočtu bežného roka. Predkladanie
údajov rozpočtu do systému RIS SAM.
Sledovanie tvorby a čerpania peňažných fondov mestskej časti.
Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z priebežného výkonu auditu.
Spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mestskej
časti a do výročnej správy.
Vyhodnocovanie stavu pohľadávok mestskej časti z prenájmu, poplatkov a i.
Riadenie a sledovanie dodržiavania zákona o hazardných hrách v zmysle kompetencie
obce.
Spoluzodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a výkazníctva, za správu
hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti, za prípravu zmlúv na prevod
vlastníctva a na prenájom majetku, za správu trhovísk mestskej časti.
Vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc a pokynov týkajúcich sa
ekonomického oddelenia.
Dohľad nad dodržiavaním zákona o finančnej kontrole.
Základné znalosti pravidiel obchodných verejných súťaží.
Plnenie ďalších úloh súvisiacich s pôsobnosťou ekonomického oddelenia podľa
pokynov starostu mestskej časti.

Zoznam požadovaných dokladov:
•
•
•
•
•
•

žiadosť o zaradenie do výberového konania
profesijný štruktúrovaný životopis
motivačný list
kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
výpis z registra trestov
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

•
•

čestné vyhlásenie o odbornej praxi
čestné vyhlásenie o pravosti údajov uvádzaných v požadovaných dokumentoch.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Termín podania: do 30.06.2022 – Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo
pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Mestskej časti Košice – Nad
jazerom
Adresa podania:

Mestská časť Košice – Nad jazerom
Pesonálne a mzdové oddelenie
Poludníkova 7
040 12 Košice

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na
uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Mestskej časti Košice – Nad jazerom
v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – VK/2022/1“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: : +421907916990
Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie
uchádzača z výberového konania.
Všetky informácie ohľadom práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov sú uvedené
na webovom sídle: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=13945

