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Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie výberového konania
Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.
1. Minimálne kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:
a) ukončené minimálne základné vzdelanie,
b) dosiahnutie veku 18 rokov,
c) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace).
2. Výberové kritéria:
a) skúsenosti v oblasti činnosti poriadkovej služby,
b) znalosť pomerov v marginalizovanej komunite,
c) znalosť jazyka obyvateľov marginalizovanej komunity,
d) akceptácia zo strany komunity.
2. Uchádzač o funkciu predloží nasledovné doklady:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo);
b) profesijný životopis,
c) vysvedčenie s doložkou o ukončení povinnej školskej dochádzky,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania,
f) iné doklady preukazujúce splnenie výberových kritérií.
4. Rozsah úväzku:
Pracovný pomer bude uzavretý na plný pracovný úväzok, t.j. 1,0.
5. Termín doručenia žiadosti:
Uchádzač je povinný doručiť svoju písomnú žiadosť a všetky požadované doklady najneskôr do
20.11.2017, 11.00 hod. na adresu:
Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica s označením: „Výberové konanie
MOPS - Neotvárať“
6. Pohovor
Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom
budú prezentované ich vedomosti a skúsenosti. Pohovor sa uskutoční dňa 27.11.2017 od 9.00
hod. v budove Obecného úradu v Hranovnici.
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Na pohovor budú všetci uchádzači pozvaní najmenej 3 dni pred konaním pohovoru.
7. Termín nástupu do zamestnania
Úspešný uchádzač nastúpi do zamestnania od 1.12.2017.
8. Trvanie pracovného pomeru
Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 36 mesiacov v súlade so zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001603.
9. Mzdové podmienky
V súlade s pdpísanou zmluvou o o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEPIMRK3-2017-001603 a výškou poskytnutej dotácie bude zamestnancovi poskytnutá minimálna
mzda podľa legislatívy platnej v danom kalendárnom roku.
10. Popis pracovných činností:
Zamestnanec pri výkone funkcie člena miestnej občianskej poriadkovej služby plní najmä
nasledujúce úlohy:
- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom
cez cestu,
- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie
spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení...),
- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje
danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej
skutočnosti v kompetencii,
- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez
prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie
zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
- monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
- je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a
organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi
MRK,
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,
- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci
V Hranovnici, dňa 14.11.2017

Vladimír Horváth
starosta obce

