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OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste 

na pracovnú pozíciu: 

odborný referent 

 

Miesto výkonu: Obecný úrad Rohovce 

Pracovný vzťah: pracovná zmluva na plný úväzok 

Termín nástupu: ihneď 

 

Základná zložka mzdy (brutto): 

Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Vysokoškolské / stredoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania 

Prax v danej oblasti výhodou 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

o Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne 
konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie – výhodou 

                              O 



o Aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka 
o Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET) 
o Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť 

a zodpovednosť 
o Vodičský preukaz – výhodou 
o Ochota ďalšieho odborného vzdelania 

 

   Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových 
hodín, alebo zaslať poštou na adresu : 

             Obec Rohovce 

            Rohovce 164 

            930 30 Rohovce 

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: 

starosta@rohovce.sk 

kontakt: 031/5598227 

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov. 

 

Popis pracovných činností: 

- Vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie a kontrolu 
v samospráve, 
- spracúvanie prehľadov, štatistík a výkazov v samospráve ako podklad na riadenie 
a rozhodovanie, 
- komplexné zabezpečenie činnosti podateľne a správy registratúry miestnej samosprávy a 
obecného úradu, 
- správa miestnych poplatkov, 
- príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní sociálnych dávok a sociálnej služby 
 
V tom: 

1. Vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty, centrálnej evidencie vydaných rozhodnutí a 
potvrdení. Usporiadanie spisov v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym 
plánom. 

2. Komplexné zabezpečenie overovania listín a podpisov na listinách  
3. Vedie písomnú agendu starostu obce a obecného úradu na zverených úsekoch. 
4. Vedenie evidencie vydaných a zrušených osvedčení SHR, príprava materiálov na 

rozhodnutie 



5. Vedenie evidencie žiadosti a povolení v stavebníctve, príprava materiálov na tomto úseku 
6. Evidencie budov a stavieb, vydávanie súpisných čísiel. 
7. Vedenie agendy cestného hospodárstva miestnych komunikácii (MK), príprava povolení na 

zvláštne užívanie MK. 
8. Vypracovanie výkazov, štatistík a hlásení požadované orgánmi štátnej správy a samosprávy 

VÚC, ako aj organizácii zdravotného zabezpečenia, súdu a polície. 
9. Vedenie správy miestnych poplatkov – predaj žetónov za umiestnenie triedeného odpadu na 

zbernom dvore. 
10. Príprava archivácie dokumentov, ich a skartácia a registratúra. 
11. Vypracovanie ročných štatistických hlásení za vedené agendy. 
12. Vedenie spisovej agendy a zápisníc obecného zastupiteľstva a jeho komisií. Príprava  a 

zaslanie materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
13. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva uložené pre OcÚ 
14. Vedenie evidencie sociálnych žiadostí a príprava návrhov na rozhodovanie 
15. Neustále doplňovanie vedomosti absolvovaním odborných prednášok, študovaním 

zákonných predpisov a odbornej literatúry. 
16. Vedenie pokladne č. 2   
17. Zastupovanie spolupracovníkov na OcÚ v rozsahu určenom starostom. 

 
Vykonáva a plní ďaľšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

priameho nadriadeného zamestnanca. 
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej 

služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení 
pracovného pomeru. 
 


