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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA  prijme do pracovného pomeru odborného referenta 

oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad). 

Informácie o pracovnom mieste:  

Miesto práce:  Mestská časť Bratislava-Petržalka                                                                                                                            

Ponúkaný plat:  dohodou                                                                                                                   

Termín nástupu do práce:  ihneď 

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok   

 

Druh práce: odborný referent všeobecného stavebného úradu 

Náplň práce:  

Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane 

kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä: 

- Umiestňovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb 

- Vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úrady, overovať splnenie podmienok 

vydaných územných rozhodnutí 

- Povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie, povoľovať zmeny dokončených stavieb 

- Povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce 

ohlásenie 

- Vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb, povoľovať predčasné užívanie stavieb, 

dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou 

- Nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb, nariaďovať opatrenia na susedných 

pozemkoch 

- Vydávať povolenia na odstránenie stavieb 

- Vydávať povolenia na terénne úpravy 

- Vykonávať štátny stavebný dohľad 

- Nariaďovať odstránenie závad a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného 

dohľadu 

- Prejednávať priestupky a správne delikty za porušenie stavebného zákona 

- Prejednávať sťažnosti a podnety v zákonom stanovených lehotách. 

- Poskytovať informácie podľa platnej legislatívy 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                                                                                                 

Zameranie, odbor: stavebníctvo                                                                                                

Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, PowerPoint 

Požadovaná odborná prax: min. 1 rok 

vodičský preukaz: vítaný 
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Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- vedieť sa zorientovať v platnej legislatíve 

- komunikačné a prezentačné zručnosti  

- znalosť fungovania samosprávy 

- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť 

- samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu 

- organizačné schopnosti a kreatívne myslenie 

 

Iné požiadavky:  
- znalosť právnych predpisov na výkon odborného referenta na stavebnom úrade 

- prax vo verejnej správe vítaná 

Informácie o výberovom konaní: 

Písomné žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 6.5.2018 na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby.  

Uchádzač zaslaním žiadosti súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. Kontaktovať budeme len 

uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

 

Adresa spoločnosti: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17                                                                                                                                                  

852 12 Bratislava                                                                                                                   

Kontaktná osoba:                                                                                                                       

Mgr. Anna Kittlerová 

E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk 

 

 

V Bratislave, 6.4.2018 

 

 

 

 

     Vladimír Bajan 

                   starosta 
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