
Obec Lukovištia 
  

  

Zriaďovateľ Obec Lukovištia  vyhlasuje dňom 21.02.2023 podľa § 5 zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)   

  

výberové konanie  

na obsadenie funkcie  riaditeľa  

               Obecnej prevádzky služieb v Lukovištiach  

  

 

Požadované  kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods.1 písm. c,  zákona NR SR č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  

  

• Stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania s maturitou  

• Najmenej 5 rokov praxe v podvojnom účtovníctve cez štátnu pokladnicu 

• Najmenej 5 rokov praxe v mzdovej a personálnej oblasti  

• Znalosť pokladničného platobného styku hotovostného aj bezhotovostného 

prostredníctvom štátnej pokladnice 

• Skúsenosť s el. komunikáciou s inštitúciami ako napr. Sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, Daňový úrad, DDS 

Iné požiadavky:  

• Vodičské oprávnenie skupiny B 

• Komunikatívnosť, práca s ľuďmi, ovládanie štátneho jazyka, flexibilita 

• Spôsobilosť na právne úkony,  

• bezúhonnosť,  

• Organizačné schopnosti 

• Ovládanie administratívnej práce s PC – word, excel, outlook 

  

Zoznam požadovaných dokladov:  

  

• žiadosť o zaradenie  do výberového konania,  

• overené kópie dokladov o vzdelaní  

• životopis vo formáte - Europass,  

• kópia vodičského preukazu 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti  

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v 

súlade   s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov   

   

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo 

osobne  doručiť  v termíne  do: 08.03.2023 o 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad 

Lukovištia, Lukovištia 26, 980 26 v  zalepenej obálke s uvedením adresy 



odosielateľa a s označením: „Výberové konanie – Obecná prevádzka služieb – 

NEOTVÁRAŤ“.  

  

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 

konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po 

termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na 

poštovej pečiatke, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne vyhlasovateľa.   

  

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia 

podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.   

  

  

  
        (okrúhla pečiatka červenej farby)  

                    

.............................................  

                                                                                Mgr. Roman HUBERT 

                                                                                                          starosta obce       

  

  

Lukovištia, 21.02.2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


