Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie miesta

náčelník Mestskej polície Handlová
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
Osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť,
 telesná, duševná a odborná spôsobilosť v zmysle § 5 a § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
 zbrojný preukaz,
 znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, a to najmä zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
 znalosť Všeobecne záväzných nariadení mesta Handlová,
 organizačné a riadiace schopnosti, manažérske zručnosti, koncepčné myslenie, rýchle a
správne rozhodovanie, odolnosť voči stresu, analytické myslenie, zodpovednosť,
spoľahlivosť, samostatnosť,
 ovládanie práce s PC (Microsoft Office),
 vodičské oprávnenie skupiny B,
 predloženie návrhu koncepcie práce a rozvoja Mestskej polície mesta Handlová.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2019
Mzdové ohodnotenie : v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 úradne osvedčená fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 úradne osvedčená fotokópia zbrojného pasu,
 čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie, alebo
potvrdenie od lekára,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 motivačný list,
 vypracovaný vlastný návrh koncepcie práce a rozvoja Mestskej polície mesta Handlová.

Stručná náplň práce
Náčelník riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní
ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného
poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení obce, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátorky mesta. Zabezpečuje
odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, podáva primátorke mesta návrhy súvisiace s
pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku
verejného poriadku. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Spracováva a primátorke
mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie
zverených finančných prostriedkov. Pripravuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Doplňujúce informácie:
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. Podmienkou
postupu uchádzača je úspešné absolvovanie osobného pohovoru. V rámci osobného pohovoru budú
účastníci prezentovať svoj návrh koncepcie, ktorý predložili k výberovému konaniu. Termín výberového
konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne
prostredníctvom pozvánky.
Náčelníka mestskej polície na návrh primátorky mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo. Pred
vymenovaním navrhnutého uchádzača do funkcie náčelníka bude uchádzač vyzvaný k predloženiu
údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie)
je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Handlovej, alebo doručenou poštou na
adresu:
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberové konanie – náčelník MsP – neotvárať“
v termíne do 07.05.2019.
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým
uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania.
V Handlovej, dňa 15.04.2019

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

