MESTO HLOHOVEC
zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci
VYHLASUJE
POHOVOR
na obsadenie pracovnej pozície
REFERENT PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU A URBANIZMUS
Odbor stratégie na MsÚ v Hlohovci
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
 Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území.
 Obstaráva územnoplánovacie podklady mesta Hlohovec a udržiava ich aktuálny
stav.
 Poskytuje súčinnosť pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov inými subjektmi.
 Obstaráva, prerokúva, schvaľuje, eviduje a archivuje územnoplánovaciu
dokumentáciu mesta Hlohovec, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu
dokumentáciu zóny, územné projekty, urbanistické štúdie a generely.
 Koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci
regionálnych i nadregionálnych vzťahov.
 Poskytuje súčinnosť pri prevádzkovaní informačného systému o územnom plánovaní
a informačného systému o výstavbe, vrátane publikovania vybraných častí
na webovom sídle mesta Hlohovec.
 Poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní územno-technických podkladov.
 Vydáva územnoplánovacie informácie v súlade s platnými územnoplánovacími
dokumentáciami.
 Sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta.
 Posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním
podľa územného plánu.
 Zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec
mesta v oblasti územného rozvoja.
 Pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe z hľadiska vyňatia pozemkov
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 Sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov
pre výstavbu podľa územného plánu.
 Sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta.
 Pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich využitia.
 Pripravuje samosprávnu legislatívu a regulatívy v oblasti územnoplánovacej
problematiky.
 Vydáva stanoviská súvisiace s koordináciou územného rozvoja mesta Hlohovec ako
dotknutej obce.
 Zabezpečuje podklady a úlohy na úseku územného plánovania pre činnosť orgánu
územného plánovania (MsR a MsZ mesta Hlohovec).
 Zabezpečuje odborné podklady pre zverejňovanie oznamov, spôsobom v mieste
obvyklým.








Vydáva vyjadrenia a stanoviská v rámci postavenia obce ako účastníka konaní podľa
osobitných predpisov v súčinnosti s Odborom výstavby, Odborom majetku mesta
a Odborom životného prostredia.
Pripravuje podklady pre skvalitnenie estetického dojmu verejných priestorov.
Spolupracuje pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov
a štúdií.
Sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní.
Vedie agendu spisov, ktoré sú jej pridelené na vybavenie a zabezpečuje nakladanie
s nimi v zmysle registratúrneho poriadku.
Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho
nadriadeného, prednostu alebo primátora, ak sú vydané v súlade s právnymi
predpismi.

Podmienky účasti:
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v stavebnom odbore
 odborná prax v oblasti samosprávy vítaná
 znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
 bezúhonnosť
 práca s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
Výhoda:
 odborná
spôsobilosť
na
obstarávanie
územnoplánovacích
podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou
č. 3 nariadenia vlády č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zamestnanecké benefity:
 osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
 možnosť profesijného a odborného rastu
 zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
Osobnostné predpoklady:
 vysoké pracovné nasadenie
 schopnosť riešiť problémy samostatne
 schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
 technické myslenie
 zvládanie stresových situácií
 spoľahlivosť a flexibilita
 zodpovednosť
 komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi)
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:
 štruktúrovaným životopisom
 overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti



súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

je potrebné do 22. 08. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci
alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne
Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta
Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne
nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT
PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU A URBANIZMUS“ – neotvárať.

PRE

ÚZEMNÉ

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 09. 2019.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili
podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania
dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: PhDr. Martina Kováčová, tel. č. 033/73 68 235.

