Mesto Nová Baňa so sídlom Námestie slobody č.l, 968 01 Nová Baňa v súlade
s ustanoveniami §6 ods.l zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii mesta Nová Baňa.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa
Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: náčelník Mestskej polície mesta
Nová Baňa

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022
Požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
• úplné stredoškolské vzdelanie,
• odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom odbore
bezpečnostná služba,
• odborná prax viac ako 5 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície.

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
• telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
• znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy, najmä:
> zákon o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon
o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o finančnej kontrole
a audite, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobodnom prístupe
k informáciám, zákon o verejnom obstarávaní,
• Znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť mestskej polície, najmä:
> zákon o obecnej polícii, zákon o cestnej premávke, zákon o priestupkoch, zákon
o správnom konaní (správny poriadok), zákon o sťažnostiach, zákon o strelných
zbraniach a strelive, VZN o verejnom poriadku,
• znalosť práve PC (MS OFFICE, INTERNET) - úroveň pokročilá,
• organizačné a riadiace schopnosti, manažérske zručnosti, koncepčné myslenie, rýchle
a správne rozhodovanie, odolnosť voči stresu, analytické myslenie, zodpovednosť,
spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilnosť,
• vodičské oprávnenie skupiny B.

Charakteristika pracovného miesta:
Náčelník riadi a koordinuje činnosť mestskej polície ako poriadkového útvaru pôsobiaceho
pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri
zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení mestského zastupiteľstva
a z rozhodnutí primátora mesta. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej
polície, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi
príslušníkov mestskej polície, správy o výsledkoch činnosti mestskej polície a situácii na
úseku verejného poriadku. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s
orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.
Spracováva a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej
polície, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov. Pripravuje
materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklad o získaní odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
• čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov,
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Poznámka:
Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie
Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového
konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.
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Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke
označenej „ Výberové konanie - náčelník MsP - neotvárať“ a uvedeným menom a adresou
odosielateľa na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu
Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa v termíne do 30. novembra 2021 do
12,00 hod.. Rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú písomne
pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného
na znalosti v danej problematike.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ
Telefón: 045/6857820, 0917 590 700
e-mail: prednosta@novabana.sk

V Novej Bani, 08. novembra 2021

Mgr. MVDr. Bráni sláv Jad’uď, MBA
primátor mesta

