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      MMEESSTTOO  LLEEOOPPOOLLDDOOVV               Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2,  PSČ 920 41 
 
 

č. j. LEO/8215/462/2022/URB 
Vybavuje: Ing. Adriana Urbanová                                

 
V ý z v a 

 
na obsadenie voľného pracovného miesta zamestnanca na pozíciu: 

 
samostatný odborný referent – ekonomický referát 

zastupovanie počas materskej a rodičovskej  dovolenky 
 

 
 
Hlavná náplň práce: 

- zabezpečuje komplexnú agendu na úseku podvojného účtovníctva  
- vystavuje odberateľské faktúry, vedie ich evidenciu, sleduje splatnosť a zasiela upomienky 
- zabezpečuje komplexnú agendu na úseku rozpočtovníctva mesta 
- vedie evidenciu majetku a vykonáva inventarizáciu 
- vedie platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi 
- spravuje bankové účty a fondy 
- zabezpečuje finančné vysporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu a k organizáciám pôsobiacim 

na území mesta 
 

Kvalifikačný predpoklad: 
- vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou; vítané je vzdelanie vysokoškolské I. alebo II. 

stupňa v oblastiach: ekonomika, účtovníctvo, verejná správa   
- znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov súvisiacich s pracovnou pozíciou vítaná 

 
Ostatné predpoklady a zručnosti: 

- zodpovednosť, komunikatívnosť, precíznosť  
- flexibilita, samostatnosť, schopnosť tímovej práce 

 
Znalosti: 

- pokročilá znalosť Microsoft Office – Word, Excel, Outlook, Power Point 
- znalosť účtovných programov – vítaná 

 
Ponúkame: 

- možnosť osobného rozvoja a sebavzdelávania 
- 5 dní dovolenky naviac 
- osobný príplatok 
- mimoriadne odmeny 

 
Požadované dokumenty: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania  
- stručný motivačný list 
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- profesijný životopis 
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia 
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Termín nástupu:  01. 01. 2023 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie   
    zamestnankyne mesta počas materskej a rodičovskej dovolenky 
 
Miesto výkonu práce: Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2 
 
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
(Základný plat 6. platovej triedy bez započítaných rokov praxe 
predstavuje 897,58 eur. Zamestnávateľ k základnému platu pripočíta plat 
prislúchajúci vybranému uchádzačovi na základe počtu rokov praxe 
a osobný príplatok.) 

 
 
Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť: 

- osobne alebo poštou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov 
- e-mailom na adresu: prednosta@leopoldov.sk  

 
 
 
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 
30. 11. 2022 o 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú 
zaradení do výberu. Rozhodujúci je termín doručenia. Kontaktovať budeme iba vybraných 
uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.  
 
Bližšie informácie: e-mail: prednosta@leopoldov.sk. 
 
V Leopoldove, dňa 25. 10. 2022 
 
 
 
 
          Mgr. Terézia Kavuliaková 
                  primátorka mesta 
 
 
 
Zverejnené: 

- webové sídlo mesta Leopoldov 
- úradná tabuľa 
- mestský rozhlas 
- www.sluzbyzamestnanosti.sk  
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