MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta
výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej
s funkciou konateľa spoločnosti
u zakladateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

2. Iné kritériá a požiadavky:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
minimálne 5 rokov praxe po ukončení vysokoškolského vzdelania
minimálne 3 roky praxe v riadení
znalosť legislatívy v oblasti nakladania s majetkom obcí, a to najmä zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a dodatkov
znalosť legislatívy v oblasti prenájmu majetku, a to najmä s dôrazom na zákon
č. 116/1990 Z. o nájme a podnájme nebytových priestorov
znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy, a to najmä
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov
znalosť legislatívy v oblasti pracovného práva s dôrazom na zákon č. 311/2001
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
všeobecný prehľad a orientácia v oblasti legislatívy s dôrazom na ustanovenia
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka
písomne predložiť Koncepciu rozvoja obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.
vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť,
rozhodnosť, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita
a orientácia na ciele
ovládanie práce s PC (Microsoft Office)

3. Zoznam požadovaných dokladov:

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri
vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania
v súlade so zákonom č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní
a o uznávaní odborných kvalifikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní
dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016)
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme
• Koncepcia rozvoja obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

• súhlas uchádzača so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel

výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Výberové konanie sa uskutoční dňa:
06.02.2019 o 09.00 hod.
na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73,
I. poschodie vľavo, prijímacia sieň.
UPOZORNENIE:
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň
uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Prešove.
Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia vyhlásené
podmienky výberového konania.

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon
pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca).
2. Pohovor (podmienkou účasti na pohovore je aspoň 60 % úspešnosť
uchádzača v odbornom teste).
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať
v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – VÝKONNÝ RIADITEĽ

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI PREŠOV REAL, S.R.O. “ v lehote do 04.02.2019
(pondelok) do 12.00 hod. na adresu: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove,
primátorka mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
POZNÁMKA:
Nejedná sa o výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní konateľa obchodnej
spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na návrh
primátorky mesta Prešov v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Predpokladaná základná mzda výkonného riaditeľa obchodnej spoločnosti: od 1 800,- € do
2 200,- €.
Bližšie informácie o spoločnosti PREŠOV REAL, sr.o. sú zverejnené na internetovej stránke
www.presovreal.sk.

