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

vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie miesta

právnik mesta Handlová, Námestie baníkov 7, Handlová
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore - študijný smer právo,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť,
 odborná prax 1 rok, prax v oblasti verejnej správy vítaná,
 znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy mesta a preneseného výkonu štátnej správy na mesto, s
dôrazom na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí a katastrálny
zákon č. 162/ 1995 Z.z.,
 ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý,
 manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci, kreativita, iniciatívnosť,
 koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti,
 samostatnosť, flexibilita.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2019
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,
 motivačný list,
 doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
 doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.)
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.
Náplň práce právnika mesta
- právne stanoviská pre primátorku mesta a ďalšie orgány mesta,
- poskytovanie právneho poradenstva pre oddelenia Mestského úradu,
- právne posudzovanie predkladaných návrhov zmlúv a dohôd, v ktorých mesto vystupuje ako účastník dohody,
- právne posudzovanie správnych rozhodnutí, materiálov, interných predpisov,
- vedenie centrálnej evidencie zmlúv mesta,
- vymáhanie pohľadávok mesta, okrem daňových pohľadávok,
- vypracovávanie návrhov žalôb, resp. podaní na súd, ich zmenu,
- zastupovanie mesta pred súdmi, príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi prokuratúry,
- poskytovanie právnej pomoci pri správnom a priestupkovom konaní, vyjadrenia po stránke právnej k forme
a obsahu vydávaných rozhodnutí oddelení Mestského úradu,
- príprava a posudzovanie po právnej stránke materiálov na rokovanie MsZ a MR,
- zakladanie mestských príspevkových a rozpočtových organizácií a iných mestských právnických osôb.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné
doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 20.augusta 2019 do 1400 hod. na
adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom : „Výberové
konanie - právnik mesta - neotvárať“.
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie
výpisu z registra trestov.
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia
kritériá vyhláseného výberového konania.
V Handlovej dňa 24.07.2019

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta

