
M E S T O   M A L A C K Y 

Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 

 

 

 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO 

034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913 

E-mail Internet  DIČ 

msu@malacky.sk www.malacky.sk  2021049393 
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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 INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ 

 

Rámcová náplň práce: 

Samostatne zabezpečuje stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné správne úkony dotknutých orgánov pre 

vydanie rozhodnutí k stavbám pre projekty realizované mestom Malacky v zmysle zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Koordinuje a eviduje stav 

zverených úloh, nepretržite monitoruje, riadi a kontroluje aktivity týkajúce sa projektu stavieb na 

všetkých interných úrovniach, vrátane monitorovania činnosti tretích osôb, ktoré sa podieľajú na 

realizácii projektu stavieb, dodržiavanie termínov a lehôt pre doloženie dokladov vyplývajúcich zo 

stanovísk, rozhodnutí a iných listín orgánov verejnej správy.  

 

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s  možnosťou predĺženia 

pracovného pomeru na dobu neurčitú. 

 

Pracovný úväzok:  plný pracovný úväzok 

 

Miesto výkonu práce: Malacky 

 

Termín nástupu: podľa dohody 

 

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,- € brutto/mesiac v závislosti podľa  

odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia pohyblivej zložky k platu 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- min. stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa stavebného, architektonického zamerania / v prípade stredoškolského vzdelania prax v 

odbore v dĺžke minimálne 3 roky. 

 

Iné kritériá a požiadavky 

- znalosť právnych noriem a príslušných rezortných predpisov súvisiacich so zabezpečovanou 

agendou 

- orientácie v problematike stavebného práva a inžinierskych činnostiach 

- organizačné schopnosti, samostatnosť pri riešení úloh 

- komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, profesionálne vystupovanie 

- občianska bezúhonnosť 

- znalosť práce s PC (MS Office, Internet, Outlook) 

                 

Zoznam požadovaných dokladov 

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

- štruktúrovaný životopis 

mailto:msu@malacky.sk
http://www.malacky.sk/


- kópia dokladu o vzdelaní  

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17. júna 2022 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 

 

 

 

 


