
NOVÁ VES

Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladater
obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves — EMKOBEL, as., So sidlom Rázusova ul. č. 1846, 052 01
Spišská Nová Ves

vyhlasuje

podľa 5 5 zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskoršich predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti
EMKOBEL, a.s., so sídlom Rázusova ul. č. 1846, 05201 Spišská Nová Ves.

Kvalifikačně predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - zameranie: ekonomické, technické.

Ině kritériá a požiadavky:
• riadiaca prax minimálne 10 rokov,
• odborná prax minimálne 10 rokov v ekonomickej alebo technickej činnosti,
• spösobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť - spÍňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podia zákona č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskoršich predpisov,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
• samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti,
• všeobecná znalosť nasledovných právnych predpisov:

- Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieYových odvetviach v znení neskoršich predpisov,
- Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorších predpisov,
- Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v zneni neskoršich predpisov,
- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v zneni neskoršich predpisov,
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonnik práce v znení neskoršich predpisov,
- Zákon č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik v není neskoršich predpisov,
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršich predpisov,
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni

neskoršich predpisov,
• znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka — anglický jazyk, nemecký jazyk,
• znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet).

požadovaných dokladov:
žiadosť o účasť na výberovom konaní (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu),
štruktúrovaný životopis,
motivačný list,
úradne osvedčený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
doklady preukazujúce 10 rokov riadiacej praxe a 10 rokov odbornej praxe,
čestné vyhlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
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čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladech,
• pisomný súhlas uchádzača so spracúvanim osobných údajov podra zákona č, 18/2018 Z. z. o ochrana

osobných ůdajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

Predpokladaný termín nástupu:
Dohodou

Odmena za výkon funkcie:
V zmysle valným zhromaždením schválených pravidiel odmeňovania.

Pisomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručit (poštou
alebo osobne) v zalepenej obálka v termíne do 28.05.2020 (v prípade osobného doručenia do 13:30 hod.) na
adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Stefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku je
potrebné uviesť „Výberové konanie — predseda predstavenstva EMKOBEL, a.s. - NEOTVARAT“.

Uchádzači, ktori nesplnia všetky uvedené kvalifikačné predpoklady, kdtéda a požiadavky, alebo kterých obálky
nebudú obsahovať požadované doklady, pripadne budú doručené po stanovenom termine (rozhodujúci je dátum
doručenia, nie dátum podania na pošte), nebudú zaradeni do výberového konania.

Výberové konanie sa uskuteční osobným pohovorom. Dátum, miesto a hodina uskutočnenia výberového konania
budú uchádzačom oznámené najmenej sedem dní pred jeho začatim.

Predseda predstavenstva obchodnej společnosti EMKOBELI as., bude vykonávat aj funkciu riaditera obchodnej
spoločnosti EMKOBEL, as..

Upozornenie pre uchádzačov:
Miesto predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, as., so sídlem Rázusova ul. č. 1846, 05201
Spišská Nová Ves sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pra výber
najvhodnejšieho uchádzača pre obsadenie danej funkcie.

Fredsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti schvaruje Mestské zastupiterstvo v Spišskej Novej Vsi na
základe návrhu primátora mesta Spišská Nová Ves (511 ods. 4 pism. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zneni neskoršich predpisov).

Ing. Bečarik
mesta


