
 

 

   OBEC  ŠEMŠA,  044  21  Šemša  č. 116,    okres Košice – okolie 

 

Obec Šemša, v zastúpení starostom Martinom Kövérom  

Informuje o voľnom pracovnom mieste a uskutočnení výberového konania  

 Zamestnanec na údržbu verejnej zelene a majetku obce 
 

Výberové konanie na uskutoční dňa 21.02.2023 (utorok) o 15:00 hod. v zasadacej 

miestnosti Obecného úradu obce Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša 

 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 

najneskôr do  20.02.2023 do 15:00 hod. do podateľne Obecného úradu obce Šemša, Šemša 116, 044 

21 Šemša v čase úradných hodín alebo zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Šemša, Šemša 116, 

044 21 Šemša v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ!“ 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne 

uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.  

 

Predpoklady pre pracovné miesto: 

 minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie  

 nesmie byť právoplatne odsúdený za: 

 trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného 

zákona č. 300/2005 Z. z. a  

 akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.  

 

Iné výhody pri procese výberového konania: 

 trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia, 

 znalosť slovenského jazyka, 

 manuálne znalosti, 

 samostatnosť, 

 flexibilita. 

 

Základná zložka mzdy: 

Stanovené osobitným rozhodnutím o plate, vo výplatnom termíne. Úväzok – 100%. 

Predpokladaný nástup 01.03.2023 na dobu určitú do 29.2.2024. 

 

 

 



Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 štruktúrovaný životopis, 

 uchádzač môže doložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho 

zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady 

potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), 

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1písm. a) a čl. 7 

Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

Náplň práce: 

 dodržiavanie bezpečnostných predpisov 

 dodržiavanie interných noriem a smerníc 

 vykonávanie drobných stavebných úprav 

 kosenie verejných priestranstiev – areál ZŠ, ihriská, cintorín, ... 

 starostlivosť o zverený majetok (čistenie krovinorezu, premazanie hlavy) 

 vedenie evidencie spotreby benzínu a žacieho lanka pre krovinorez 

 ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení 

 akékoľvek problémy so zariadením hlásiť starostovi obce 

 asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zistenie funkčnosti 

a bezpečnosti týchto zariadení 

 udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku 

 vykonávanie aj iných prác nárazového charakteru (mimoriadne udalosti) 

 

 

 

 

v Šemši,  01.02.2023                                                         

 

 

 

             Martin Kövér 

                                                                                              starosta obce 


