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Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare výstavby 
a životného prostredia.   
 
Názov pracovnej pozície: Samostatný odborný referent výstavby a spoločného stavebného úradu. 
Rámcová náplň práce: 
- vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí 
- vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí 
- vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí 
- agenda priestupkov a správnych deliktov 
- zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu 
- vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona 
Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s  možnosťou ďalšieho 
predĺženia pracovného pomeru. 
Pracovný úväzok:  100 % 
Miesto výkonu práce: Malacky 
Termín nástupu: podľa dohody 
 
Kvalifika čné predpoklady  
• minimálne úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania 
• výhodou vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právneho zamerania 
 
Iné kritériá a požiadavky 
• odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou 
• prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy výhodou 
• občianska bezúhonnosť 
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET) 
• komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, profesionálne vystupovanie 
                 
Zoznam požadovaných dokladov 
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 
• štruktúrovaný životopis 
• kópia dokladu o vzdelaní  
 
Dátum a miesto podania žiadosti: 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 24. marca 2017 na adresu: Mesto 
Malacky,  Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú 
zaradené do výberu uchádzačov. 
 
 
 
                                                                                                   JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                                                                                              primátor mesta 


