
O B E C    S T R E Č N O 
Sokolská 487, 013 24 Strečno 

IČO: 321648, DIČ:2020677615 

Tel.: 041/5697 350, mail: obec@strecno.sk  
____________________________________________________________________________________________________ 
         Strečno, 9. marca 2022 

 

Obec Strečno vypisuje 

 

Výberové konanie 

 

Pracovná pozícia: samostatný odborný referent stavebného úradu Strečno, vysunuté 

pracovisko nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 

Kvalifikačný predpoklad:  

o vzdelanie: minimálne vysokoškolské 1. stupňa, vzdelanie stavebného smeru výhodou 

o osobitné kvalifikačné predpoklady:  prax v oblasti stavebníctva a osobitný kvalifikačný 

predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou (získava sa odbornou 

prípravou, skúškou a vydaním osvedčenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja  Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.) 

o iné požiadavky: ovládanie práce na PC (znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point, 

Acrobat, ovládanie poštového (emailového) klienta (Outlook)), zodpovednosť, 

komunikatívnosť, flexibilnosť, samostatnosť 

Predpokladaný nástup: ASAP, dohoda možná  

Plat: odmeňovanie podľa Zákona č.553/2003 Zb. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme 

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer   

Náplň práce:  

Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obcí  

Vykonávanie rozhodovacej činnosti stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a 

stavebného poriadku v súlade so zámermi územných plánov obcí 

Vykonávanie procesných úkonov v správnom konaní pri vydávaní rozhodnutí v zmysle 

stavebného zákona 

Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu  

Zoznam požadovaných dokladov: 

Motivačný list  

Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe 

Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  

Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy o získaní osobitného kvalifikačného 

predpokladu, ak uchádzač odbornú prípravu absolvoval 

Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie 

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov. 

 

 



Termín podania: 

Motivačný list spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne 

obecného úradu Strečno, poštou na adresu: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno alebo 

mailom starosta@strecno.sk v termíne do 31. 03. 2022 (vrátane). 

 

 

 

         Bc. Dušan Štadáni 

               starosta 
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