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

pomeru  na obsadenie pracovnej pozície: 

„Referent miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj“.  

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, Senec; 

 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej 

pracovnej neschopnosti s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú; 

 

Termín nástupu:  ihneď, prípadne dohodou; 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:  

 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomický smer výhodou); 

 prax v danej oblasti – výhodou; 

 prax v štátnej alebo verejnej správe výhodou; 

 znalosť príslušnej legislatívy;  

 bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.; 

 práca s PC – Word, Excel, Internet, Outlook; 

 

Osobnostné predpoklady: 

 samostatnosť, precíznosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita; 

 komunikatívnosť, flexibilita, tímová práca, zvládanie stresu; 

 

Náplň práce:  

Spracovanie ucelenej odbornej agendy v oblasti:  

 dane z nehnuteľností;  

 poplatku za rozvoj; 

 

Spracovanie sekundárne ucelenej odbornej agendy v oblasti: 

 ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za 

predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,  daň za ubytovanie); 

 poplatku za komunálny odpad; 

 agenda v oblasti hazardných hier; 

 oznámení o zriadení prevádzky (obchod, služby), povolení pri dočasnom uzatvorení 

prevádzky, povolení na ambulantný predaj.  

 

Platové podmienky: 6. 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; funkčný plat od 

(871,50 € - 1 300 €);  

 

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, prípadne finančný príspevok na stravu  

v hodnote 4,50 € (z toho zamestnávateľ prispieva 3,30 €); 

 



Zoznam požadovaných dokladov: 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe vrátane 

uvedenia kontaktov na overenie si referencií; 

 fotokópia dokladu o vzdelaní; 

 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 22.04.2022 osobne do 

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

Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk. 

 
Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených 

dokladov spĺňajú požadované  požiadavky.  

 

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail). 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky mesta, kontakt: 

02/20205107, e-mail: matusovaj@senec.sk. 
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