
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z A P I S N I C A
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta

referent pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov
v oddelení správy majetku a vnútornej správy MÚ BNM

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „referent pre správu, prevádzku a údržbu
budov a objektov “ bolo zverejnené na stránke www.banm.sk, www.profesia.sk od 10.03.2017.

Základné požiadavky na pracovnú pozíciu:
Minimálne požadované vzdelanie

stredoškolské vzdelanie(s maturitou)
elektrotechnické , technické

Požadovaná prax:
min. 3 roky

Ďalšie   požiadavky:
· vodičský preukaz  skupiny B
· znalosť práce s PC, programy WORD, EXCEL, OUTLOOK
· všestranná technická zdatnosť, zodpovednosť, samostatnosť a spoľahlivosť
· skúsenosti s riadením prevádzky, organizáciou všetkých činností spojených so správou

nehnuteľnosti
· skúsenosti s nájomnými zmluvami a zmluvami všeobecne
· technická znalosť stavieb, opráv, rekonštrukcií
· prax s prácou  v registratúre vítaná

zloženie výberovej komisie:
Mgr.  Tibor CSOMOR, predseda komisie
Martin JEŠKO, člen výberovej komisie
Elena BUJNOVÁ, člen výberovej komisie

Do stanoveného termínu 28.3.2017 doručilo žiadosti spolu  29 záujemcov, z ktorých na základe
splnenia zverejnených podmienok bolo pozvaných 7 uchádzačov:
Ing. Pavel Schön, Ing Roman Itze, Ing. Karol Kubela, Branislav Beňuška, Richard Šimo, Ing. Pavel
Hlaváč, Ing. Ivan Meliška

Výberového konania dňa 12.4.2017 sa zúčastnilo 5 uchádzačov:
Ing. Pavel Schön, Ing Roman Itze, Ing. Karol Kubela, Ing. Pavel Hlaváč Ing. Ivan Meliška.

Výberové konanie prebiehalo formou ústneho pohovoru a vlastnou prezentáciou uchádzačov. Členovia
výberovej komisie sa oboznámili so životopismi a priebehom zamestnaní uchádzačov. Odborné
vedomosti výberová komisia overovala doplňujúcimi otázkami.

Záver: Výberová komisia rozhodla o poradí najvhodnejších kandidátoch na obsadenie pracovného
miesta referent pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov nasledovne:

1. Ing. Ivan Meliška
2. Ing. Karol Kubela
3. Ing. Pavel Hlaváč

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je 2. máj 2017, prípadne dohodou.

                        Mgr. Tibor Csomor
                     predseda výberovej komisie

V Bratislave 12. apríla 2017
zapísala: Elena Bujnová, pers. úsek


