MESTO LEVOČA
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Číslo: OOaVP/03773/0681/2022/ILIS

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO
„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“
Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na
pracovné miesto „príslušník mestskej polície“.
Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na
ustanovený pracovný čas.
Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je plnenie úloh mestskej polície
v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
predovšetkým:
 zabezpečovanie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov
mesta a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 zabezpečovanie ochrany životného prostredia v meste,
 zabezpečovanie dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach a
 objasňovanie priestupkov,
a to prostredníctvom plnenia povinností a využívania oprávnení príslušníka mestskej polície
daných citovaným zákonom o obecnej polícii.
Kvalifikačný predpoklad vzdelania:
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, získanie
odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je výhodou.
Ďalšie predpoklady na výkon práce:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.
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.
Iné kritériá a požiadavky (výberové kritériá na obsadzované pracovné miesto):
- vodičské oprávnenie skupiny B,
- orientačná znalosť a aplikácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť
orgánov verejnej správy a právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej
polície (predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov),
- počítačové znalosti – znalosť práce s textovými editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť
prípravy prezentácií, emailovej komunikácie a práce s internetom,
- odborná prax príslušníka obecnej polície je výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť vo výbere zamestnanca na obsadzované pracovné miesto,
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,
- motivačný list,
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie),
- 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,
- 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,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie, vrátane výkonu práce v noci, nie
staršie ako tri mesiace na overenie zákonného predpokladu zdravotnej spôsobilosti alebo
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako tri mesiace
podľa vzoru publikovaného na webovom sídle mesta www.levoca.sk,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely
výberu zamestnanca 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 č. 13 nariadenia a § 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 výbere zamestnanca.
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 04.
Žiadosť s požadovanými dokladmi na výber zamestnanca doručte poštou v zalepenej
obálke na adresu Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, alebo
osobne do podateľne Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča
najneskôr 09. 03. 2022 o 14.00 hod. s označením „Neotvárať – zamestnanec mesta príslušník mestskej polície.“.
Mesto Levoča v pozícii zamestnávateľa rozhodne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov o
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obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých
uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce. Mesto Levoča v pozícii
zamestnávateľa podmieňuje uzatvorenie pracovnej zmluvy s vybratým uchádzačom
absolvovaním psychologického vyšetrenia preukazujúceho duševnú spôsobilosť na
plnenie úloh obecnej polície.
Levoča 23. 02. 2022

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča
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