
Referent životného prostredia 

Mesto Pezinok 

Miesto práce 

Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

Plný úväzok 

Termín nástupu 

ASAP 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

od 800 € do 1 000 €,  v závislosti na pracovných skúsenostiach 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 

1. Komplexná ochrana životného prostredia v pôsobnosti mesta podľa platných právnych 

predpisov. 

2. Bežná údržba ver. osvetlenia. Zadávanie a kontrola vykonania prác. 

3. Ochrana verejného poriadku a práva na odpočinok  

4. Prenesený výkon štátnej správy  v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách – 

povoľovanie vodnej stavby – studne 

5. Správa verejných priestranstiev v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien - udeľovanie súhlasov k ich osobitnému užívaniu vo verejnej zeleni  

6. Prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov – zvláštne užívanie miestnych komunikácií 

(okrem rozkopávok)  

7. V oblasti ochrany pred škodcami a ochrany včelstiev, evidencia včelstiev.  

8. Ekologická prevencia (spolupráca so školami, združeniami občanov, 

usmerňovaniedobrovoľných aktivít v súlade s napĺňaním koncepčných zámerov Mesta a 

pod.) 

9. Spoluúčasť na tvorbe a realizácii zásadných zámerov v zverenej oblasti. 

10. Podávanie záväzných stanovísk v otázkach životného prostredia v zverených oblastiach 

11. Sledovanie aktuálnych právnych úprav, rozhodnutí orgánov mestskej samosprávy a ich 

aplikovanie vo vlastnej práci. 

12. Vykonávanie aj iných pracovných činností podľa konkrétnej potreby, s cieľom zabezpečiť 

plynulé plnenie úloh MsÚ ako celku – podľa pokynov svojho nadriadeného. 

 

 



Zamestnanecké výhody, benefity 

- zázemie stabilného mestského úradu 

- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve 

- teambuildingové aktivity 

- 5 dní dovolenky navyše 

- výhody zamestnanca mesta 

Informácie o výberovom konaní 

Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte prax v požadovanej oblasti? Radi Vás 

prijmeme do nášho tímu. Ponúkame prácu v progresívne sa rozvíjajúcom Mestskom úrade. 

 

Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom a fotografiou. 

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov. 

 

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

29.03.2019 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

Stredoškolské  s maturitou 

Vysokoškolské vzdelanie I stupňa  

Vysokoškolské vzdelanie II stupňa  

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Ekológia 

Environmentalistika, 

Krajinná a záhradná architektúra 

 

Požadovaná prax 

prax v oblasti vítaná 

anglický jazyk -  základy  

 

 



Ostatné znalosti 

Microsoft Excel - základy 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Spoľahlivosť 

Organizačné schopnosti 

Flexibilita 

Zodpovedná osobnosť s výbornými komunikačnými schopnosťami, 

Precízna so zmyslom pre zodpovednosť, detail. 

 

Počet zamestnancov 

153 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Mesto Pezinok 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

https://www.pezinok.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Viera Zvolenská 

E-mail: podatelna@msupezinok.sk 

 

http://www.pezinok.sk/
mailto:podatelna@msupezinok.sk

