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OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA 
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

 

 

Obec Rimavská Baňa, zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou,   

v zmysle § 6 ods.1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, vyhlasuje v rámci projektu: 

 

„Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese 

Rimavská Sobota“, kód projektu v ITMS 2014+: 314011APW4 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie nesystemizovaného pracovného miesta v rámci posilnenia inštitucionálnej 

kapacity a efektívnej verejnej správy:  

„odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj regiónu 

 

Informácie o pracovnom mieste:  

▪ miesto výkonu práce: Obec Rimavská Baňa 

▪ druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, 

▪ rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod. 

▪ pracovný pomer na dobu určitú, do 30. apríla 2022 s možnosťou opcie na predĺženie 

pracovného pomeru pre obidve zmluvné strany až do konca trvania projektu, najdlhšie na 30 

kalendárnych mesiacov,  

▪ predpokladaný termín nástupu: 01.05.2021 

▪ náplň práce:  

- tvorba, zber, spracovávanie a aktualizácia dát dôležitých pre rozvoj regiónu – NRO 

Rimavská Sobota,  

- komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné 

finančné výpomoci pre partnera projektu (Obec Rimavská Baňa), vrátane ich 

implementácie  

- spolupráca s ostatnými oddeleniami partnera pri príprave a vypracovaní projektových 

zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné finančné výpomoci pre partnera, vrátane 

spolupráce pri ich implementácii  

- komunikácia a spolupráca so subjektmi NRO Rimavská Sobota zapojenými do 

regionálneho rozvoja  

- spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho rozvoja  

▪ ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, platová trieda 6, platový stupeň podľa dĺžky započítanej praxe.  
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Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky: 

Kvalifikačné predpoklady:  

▪ vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa v zmysle verzie č. 7 USMERNENIA 

riadiaceho orgánu č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020. 

 

Odborná prax:  

▪ prax v oblasti prípravy a vypracovania projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, 

návratné finančné výpomoci výhodou,  

▪ prax v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy výhodou.  

 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  

▪ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

▪ bezúhonnosť.  

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:  

▪ analytické, koncepčné a strategické myslenie, 

▪ samostatnosť, spoľahlivosť,  

▪ zručnosti: time management, komunikácia, prezentačné zručnosti, tímová práca,  

▪ užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, Internet), 

▪ vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla výhodou. 

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky odošlú písomnú žiadosť o zaradenie do 

výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia): 

• Žiadosť o zaradenie do výberového konania,  

• Motivačný list,  

• Profesijný štruktúrovaný životopis, 

• Doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov), 

• Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), 

• Presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,  

najneskôr do 15. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej 

obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – „odborník junior“ – odborný referent 

pre rozvoj regiónu – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Rimavská Baňa, Obecný úrad, 

Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa.  
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Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred výberovou komisiou.  

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, 

ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia 

do výberového konania oznámená najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.  

Zamestnávateľ (vyhlasovateľ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovný pomer so žiadnym 

s uchádzačov.  

 

V Rimavskej Bani, dňa:  25.03.2021 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

v. r. 
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