
Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného 

pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície: 

„Pracovník na zbernom dvore“.  

1. Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Pezinská ulica č. 28, Senec; 

       Druh pracovného pomeru:  

       pracovný pomer na  

 kratší pracovný čas – 22,5 hodín týždenne (pracovná doba Pondelok od 7,00 – 

15,00 h., Streda od 7,00 – 16,00 h., Sobota od 7,00 – 14,00 h.);  

 dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú; 

 

alebo 

 

2. Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Železničná ulica č. 3, Senec; 

Druh pracovného pomeru:  

pracovný pomer na  

 plný pracovný úväzok od utorka do soboty; 

 dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú; 

 

Termín nástupu:  15.08.2021 prípadne dohodou; 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:  

 základné vzdelanie; 

 

Osobnostné predpoklady: 

 zodpovedný a aktívny prístup k práci,  

 schopnosť pracovať v tíme a ochota pomáhať; 

 lojálnosť voči zamestnávateľovi; 

Náplň práce:  

1. zodpovedá za správne uloženie dovezeného komunálneho odpadu, organizuje 

v prevádzke spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a zároveň zodpovedá za 

rozmiestnenie a správne označenie kontajnerov v areáli; 

2. dotrieďuje prevzaté komunálne odpady v zmysle platného všeobecne záväzného 

nariadenia mesta o nakladaní s KO a DSO; 

3. po vykonaní vstupnej kontroly určí miesto/kontajner na uloženie dovezených 

odpadov; 

4. odmietne prevzatie odpadu, ktorý nebude v súlade s platným rozhodnutím zberného 

dvora vydaným OÚŽP a zároveň platným VZN mesta o nakladaní s KO a DSO;  

5. udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešavaniu 

jednotlivých zložiek komunálneho odpadu; 

6. odpady vhodné na opätovné použitie skladuje prednostne na mieste na tento účel 

určené v rámci zberného dvora; 

7. dodržiava platné BOZP a používa predpísané ochranné prostriedky; 

8. v prípade potreby zabezpečuje práce v oblasti údržby a čistenia mesta ako aj v oblasti 

verejnej zelene na základe pokynov a v rozsahu požiadavky priameho nadriadeného. 

 



Platové podmienky: 1. platová trieda 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 z. n. p. s možnosťou osobného ohodnotenia a odmien;  

 

Zamestnanecké výhody a benefity: 

Zvýšená výmera dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni voľna 

v kalendárnom roku voľno na regeneráciu v zmysle kolektívnej zmluvy; príspevok na 

doplnkové dôchodkové poistenie; stravné lístky v hodnote 4,50 € (z toho zamestnávateľ 

prispieva 3,30 €); 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 životopis; 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise; 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.; 

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 05.08.2021 osobne do 

podateľne Mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  

Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk. 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru  verejnej zelene, údržby 

a čistenia mesta,  kontakt: 02/20205121,  e-mail: kolozsvariovav@senec.sk. 
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