Sp. zn. 2866/2017/9289/3A.

Zápisnica
z výberového konania na obsadenie obsadenie pracovného miesta referenta pre ochranu
prírody a starostlivosť o zeleň (počas materskej a rodičovskej dovolenky) Mestského úradu
Partizánske
Výberové konanie na pracovné miesto vypísal primátor mesta Partizánske a to dňa 12.6.2017
a bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Partizánske, na webovej stránke mesta Partizánske.
Primátor mesta vymenoval komisiu v zložení:
Ing. D. J. – predseda
Ing. A. B. - člen
JUDr. D. S. – člen
Mgr. A. R. – člen - zástupca odborovej organizácie
Uzávierka na doručenie prihlášok do výberového konania bola stanovená na deň 21.6.2017 do
14.00 hodiny. Táto lehota bola stanovená ako hmotnoprávna lehota t.j. prihlášky museli byť do tejto
lehoty doručené.
Výberová komisia sa zišla na svojom prvom zasadnutí dňa 21.6.2017 o 15.15 hodine
k otvoreniu 4 doručených obálok od:
1.Ing. I. F.
2. Ľ. H.
3.Ing. K. H.
4.Ing. M. K.
Z preštudovania žiadosti výberová komisia konštatovala, že uchádzači pod poradovým č.
2.,3. a 4. – Ľ. H. , Ing. K. H. a Ing. M. K. nesplnili podmienku výberového konania a to: kvalifikačné
predpoklady týkajúce sa vzdelania.
Ing. I. F. splnil všetky požiadavky vyhláseného výberového konania a bude telefonicky pozvaný
na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2017 o 14,15 hod. v kancelárii prednostky Mestského
úradu v Partizánskom.
Ing. I. F. sa zúčastnil dňa 27.6.2017 o 14,15 hod. osobného pohovoru. Na jeho začiatku bol
informovaný o pravidlách a priebehu výberového konania ako aj o tom, že podľa vyhlásenia členov
výberovej komisie, žiadny z členov výberovej komisie nie je v konflikte záujmov t.j. nie je v
rodinnom, prípadne vzájomnom podnikateľskom, alebo obdobnom vzťahu. Pohovor bol zameraný na
doterajšiu prax, schopnosti a zručnosti, splnenie predpokladov na výkon práce, skĺbenie doterajších
skúseností s požadovanými úlohami, možnosť nástupu a platové požiadavky uchádzača. Výberová
komisia rozhodla odporučiť primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na pracovné miesto –
referent správy verejného osvetlenia a verejných priestranstiev Mestského úradu Partizánske: Ing. I.
F.
V Partizánskom dňa 27.6.2017

predseda výberovej komisie: ......................................................
členovia výberovej komisie:

..............................................................................................
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Zápisnica
z otvárania obálok, doručených do výberového konania na obsadenie pracovného miesta
referenta pre ochranu prírody a starostlivosť o zeleň (počas materskej a rodičovskej
dovolenky) Mestského úradu Partizánske, konané dňa 21.6.2017 o 15.15 hod.
Prítomní členovia výberovej komisie :
Ing. D. J. , Ing. A. B. , JUDr. D. S. , Mgr. A. R.
Primátor mesta doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. vyhlásil dňa 12.6.2017 výberové konanie na
obsadenie pracovného miesta referenta pre ochranu prírody a starostlivosť o zeleň (počas
materskej a rodičovskej dovolenky) Mestského úradu Partizánske a v súvislosti s tým
stanovil pre uchádzačov nasledovné požiadavky :
VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedeckého, lesníckeho, poľnohospodárskeho zamerania, odborná prax
v oblasti životného prostredia minimálne 1 rok, stredoškolské vzdelanie s praxou minimálne 5 rokov
v oblasti starostlivosti o zeleň spolu s požadovanými doklady- motivačný list, v ktorom uchádzač
uvedie, prečo má záujem pracovať na danom pracovnom mieste a prečo je vhodným kandidátom,
profesijný životopis vrátane kontaktných údajov, číslo telefónu, email, overenú kópia diplomu
a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Do stanoveného termínu – do 21.6.2017 do 14.00 hod. boli do výberového konania podané 4
prihlášky nasledovných uchádzačov:
1.Ing. I. F.
2. Ľ. H.
3.Ing. K. H.
4.Ing. M. K.

Z preštudovania žiadosti výberová komisia konštatovala, že uchádzači pod poradovým č. 2.,3.
a 4. – Ľ. H. , Ing. K. H. a Ing. M. K. nesplnili podmienku výberového konania a to:
kvalifikačné predpoklady týkajúce sa vzdelania.
Ing. I. F. splnil všetky požiadavky vyhláseného výberového konania a bude telefonicky pozvaný
na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2017 o 14.15 hod. v kancelárii prednostky Mestského
úradu v Partizánskom.

Partizánske, dňa 24.6.2017
Ing. D. J.

...............................

Ing. A. B.

...............................

JUDr. D. S.

...............................

Mgr. A. R.

...............................

