MESTO LEVOČA
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Číslo: OOaVP/03959/00716/2021/ILIS

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Mesto Levoča, zastúpené a konajúce primátorom mesta Ing. Miroslavom
Vilkovským, MBA vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho
zamestnanca za nasledujúcich podmienok:
1. Názov a sídlo zamestnávateľa:
Mesto Levoča
Mestský úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01 Levoča
2. Obsadzovaná funkcia:
- náčelník Mestskej polície Levoča.
3. Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelania druhého stupňa a odborná spôsobilosť príslušníka
obecnej polície v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov; Minimálne 10-ročná prax v obecnej polícii
alebo na úseku poriadkovej polície Policajného boru a minimálne 7-ročná
prax vo vedúcej funkcii sú výhodou.
4. Iné kritériá a požiadavky:
a) ďalšie predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme – spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
b) ďalšie predpoklady v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov – vek nad 21 rokov, telesná, duševná
a odborná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície,
c) znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť orgánov
verejnej správy a právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej
polície, predovšetkým zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov; znalosť právnej úpravy v oblasti cestnej premávky,
d) manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť
analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované
vystupovanie,
e) počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými
procesormi, znalosť prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s
internetom,
f) vodičské oprávnenie skupiny B,
g) zbrojný preukaz.
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5. Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
b) profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,
c) motivačný list,
d) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
(vrátane vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške) a úradne overená
fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov,
e) žiadosť o výpis z registra trestov podľa prílohy, na základe ktorej mesto
Levoča požiada elektronickými prostriedkami Generálnu prokuratúru
Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov na overenie
zákonného predpokladu bezúhonnosti,
f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie
staršie ako tri mesiace na overenie zákonného predpokladu spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu,
g) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie, vrátane výkonu
práce v noci, nie staršie ako tri mesiace na overenie zákonného
predpokladu zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej spôsobilosti),
h) potvrdenie alebo iný doklad o odbornej a riadiacej praxi,
i) úradne osvedčená fotokópia vodičského oprávnenia skupiny B a zbrojného
preukazu,
j) písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Mestskej polície
Levoča v rozsahu 2 strán formátu A4,
k) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných
dokladov na účely výberového konania podľa vzoru publikovaného na
webovom sídle mesta www.levoca.sk (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa §
13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)).
Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a podľa § 19 zákona sa
nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.
Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je
potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.
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6. Platové zaradenie:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 08.
7. Spôsob uskutočnenia výberového konania:
Výberové konanie prebehne pohovorom pred výberovou komisiou.
8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi
v uzatvorenej obálke s označením „VK – náčelník Mestskej polície Levoča“
s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť najneskôr o 14.00 h dňa 19. 04.
2021 (vrátane) do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4,
054 01 Levoča. Rozhodujúci je dátum a čas uvedený na prezentačnej pečiatke
mestského úradu.
9. Dátum vyhlásenia výberového konania: 25. 03. 2021
10. Toto výberové konanie nie je výberovým konaním podľa ustanovenia § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov ani výberom zamestnanca podľa ustanovenia § 6
tohto zákona. Výsledok tohto výberového konania bude podkladom pre
návrh primátora mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej polície
Levoča Mestským zastupiteľstvom v Levoči podľa ustanovenia § 2 ods. 3
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Levoča 24. 03. 2021

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča
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