OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Voľné

pracovné miesto:

STAVEBNÝ DOZOR
Referát investičnej výstavby
Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby
na dobu

určitú,

u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov

l.

Kvalifikačný predpoklad:
- vysokoškolské vzdelanie l. stupňa technického zamerania, alebo
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania

a

- osvedčenie odbornej spôsobilosti pre činnost' stavebného dozoru podľa
zákona č . 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť právnych predpisov najmä z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb, základných
požiadaviek na stavby, pojmov stavebného poriadku, územného konania, stavebného
konania, kolaudačného konania a to najmä zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č . 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, ďalších právnych predpisov z oblasti prípravy a
uskutočňovania stavieb a predpisov z oblasti normotvorby a stavebných výrobkov, v znení
neskorších predpisov
• ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
• minimálne 5 rokov odbornej praxe ako asistent stavbyvedúceho alebo asistent stavebného
dozoru po ukončení vysokoškolského vzdelania I. stupňa
• minimálne 3 roky odbornej praxe ako asistent stavbyvedúceho alebo asistent stavebného
dozoru po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa
4. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na pracovnom pohovore
• fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu l.

Kvalifikačný

predpoklad)
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• fotokópia dokladu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru
(osvedčenie odbornej spôsobilosti)
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme, vrátane čestného vyhlásenia o pravdivosti
údajov uvádzaných v životopise

5. Popis pracovnej pozície: komplexná činnosť stavebného dozoru, vrátane prípravy stavieb
6. Základná mzda od: l 034,00 €
Žiadosť o účasť na pracovnom pohovore spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať na

adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Kancelária prednostu
Hlavná 73
080 Ol Prešov,
alebo doručiť osobne do

podateľne

Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov.

Uchádzači

môžu podať žiadosť spolu s požadovanými dokladmi aJ v elektronickej podobe
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Po posúdení žiadostí budú vhodní

uchádzači

pozvaní na pracovný pohovor.
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