Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
V Lendaku dňa 07.02.2019

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
z v e r e j ň u j e oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Názov pracovnej pozície: referent správy majetku obce
Pracovný úväzok: 100%
Platová trieda: v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.
Náplň práce:
- spracovanie a príprava podkladov pre vysporiadanie pozemkov v rámci miestnych
komunikácií a majetku obce vrátane prípravy zmlúv
- spracovanie a vedenie hnuteľného aj nehnuteľného majetku obce v príslušnej evidencii,
s podmienkami v zmysle legislatívy a smerníc obce
- starostlivosť o majetok obce, miestne obhliadky majetku a zabezpečenie údržby
majetku obce
- bežná administratívna agenda v rámci obecného úradu, prijímanie žiadostí
o vysporiadanie pozemkov, resp. všetky majetkoprávne veci týkajúce sa obce
- zastupovanie obce pred Okresným úradom, najmä správou katastra nehnuteľností
- komunikácia s geodetmi a zadávanie prípravy geometrických plánov
- komunikácia s vlastníkmi nehnuteľností v rámci prípravy geometrických plánov
- príprava podkladov pre rozhodovanie orgánov obce
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne stredoškolské vzdelanie – výhodou je vysokoškolské vzdelanie
- minimálne 5 ročná prax súvisiaca so správou majetku, prípravou zmlúv a pod.
- znalosť zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- znalosť zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a príslušných vyhlášok
- znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
- vynikajúca znalosť práce na PC – MS Office, MS Word, MS Excel, Outlook
- výhodou je znalosť evidenčného programu majetku (TOPSET, WinIBU, URBIS a pod.)
Váš životopis so žiadosťou a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžete zasielať na adresu: Obec Lendak,
Kostolná 14, 059 07 Lendak, alebo e-mailom na adresu: prednosta@lendak.sk, do
22.02.2019 do 15:00 h.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Pavel Hudáček, starosta obce
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