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Mesto Prievidza, Útvar architekta mesta, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  

 

Referent pre územné plánovanie 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom: 
 

• vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru, odbor architektúra a urbanizmus alebo úplné 
stredné vzdelanie stavebného smeru a minimálne tri roky praxe v príslušnom odbore 
so stručným prehľadom doteraz vykonávanej praxe 

• prax pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie alebo 
spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov výhodou 

• skúsenosť s prácou v samospráve výhodou 

• znalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

• znalosť a orientácia v oblasti architektúry, urbanizmu, tvorby krajiny a územného plánovania 

• práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet) 

• vodičský preukaz skupiny B výhodou 

• zdravotná spôsobilosť 

• bezúhonnosť 

• osobnostné a morálne predpoklady pre obsadzovanú pozíciu: komunikačné schopnosti, 
samostatnosť, zodpovednosť, logické myslenie, odolnosť voči stresu  

 
Predmetom pracovnej činnosti bude samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti územného 
plánovania mesta Prievidza: vydávanie stanovísk ku všetkým druhom dokumentácie, koncepčným 
materiálom a podkladom, vydávanie územnoplánovacích informácií, zabezpečovanie podkladov 
a úloh na úseku územného plánovania pre činnosť orgánu územného plánovania; poskytovanie 
poradenských a konzultačných služieb pre občanov pri ich investičných zámeroch na území mesta 
 
Zoznam požadovaných  dokladov: 

• žiadosť o účasť na výberovom konaní 

• profesijný životopis 

• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
a publikovanie mena a priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v súlade 
s platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť 
 

Informácie pre uchádzača: 
Základná zložka mzdy: 730,00 – 1006,00 € 
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Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Referent pre územné 
plánovanie – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 9.12.2019 na adresu:  
 
Mestský úrad v Prievidzi 
Nám. slobody č. 14 
971 01 Prievidza  
 
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na 
výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím. 
Predpokladaný nástup do práce je 1.1. 2020, pracovná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, na 
zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky.  
 
V Prievidzi 15.11.2019      
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
                primátorka mesta 
 


