
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

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

referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj
v oddelení hospodárskom a finančnom

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto od 31.3.2017 na webovej stránke www.banm.sk ;
www.profesia.sk ,

Požiadavky na pracovnú pozíciu:
vzdelanie a prax:
Ø vysokoškolské alebo
Ø stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
Ø prax minimálne 3 roky
Ø prax v daňovej agende a znalosť zákona č. 563/2009 Daňový poriadok – vítaná
Ø prax v samospráve vítaná

Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe):
RNDr. Jana Ondrová    -  predseda výberovej komisie
Ing. Ingrid Hollá– člen výberovej komisie
Elena Bujnová – člen výberovej komie

Na personálny úsek Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto bolo do stanoveného termínu
17.4.2017 doručených 19 žiadostí .

Komisia posúdila jednotlivé žiadosti a pozvala na výberové konanie  4 uchádzačov :
Mgr. Jana Kohútová, Mgr. Soňa Podobová, Terézia Straková, JUDr. Pavol Viecha

Výberové konanie dňa 24.4.2017 prebiehalo formou ústneho pohovoru.

Výsledok výberového konania:
Výberová komisia rozhodla o najvhodnejšom kandidátovi na obsadenie pracovného miesta
referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste: Mgr. Jana Kohútová

Termín nástupu do pracovného pomeru pre pracovnú pozíciu referent miestnych
poplatkov, poplatkov za miestny rozvoj je 2.mája 2017.

Ďalej výberová komisia na základe komplexného vyhodnotenia odborných znalostí  ostatných
prítomných uchádzačov rozhodla o návrhu na obsadenie nasledovných pracovných pozícií :

•  zastupovania počas PN- referent pre poskytovanie dotácií v oddelení hospodárskom
a finančnom : JUDr. Pavol Viecha – s nástupom ihneď/dohodou.

• referent pre prípravu podkladov pre konsolidáciu a sledovanie ekonomickej činnosti škôl
a školských zariadení Terézia Straková – s nástupom 1.6.2017 / dohodou.

V Bratislave 24.4.2017 RNDr. Jana Ondrová
Zapísala: Bujnová           predseda výberovej komisie


