
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA-

VYVESÉNÁ DNA; 1 1 -Q?- 2015 
2VESENÁ DŇA: " 4 -03- 2015 
PODPIS; (K^. | MĚSTO Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

v y h l a š u j e  

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

výběrové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej policie Liptovský Mikuláš 

Kvalifikačně předpoklady: 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
odborná spósobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. výhodou 

Iné kritériá a vožiadavkv: 

občianska bezáhonnosť 
vek minimálně 30 rokov 
prax v riadiacej funkcii min. 3 roky 
osobnostně a morálně předpoklady 
znalosť legislativy pre příslušná oblasť 
telesná a duševná spósobilosť na výkon funkcie 
znalosť práce s PC 
znalosť cudzích jazykov výhodou 
vodičský preukaz skupiny „B" 
zbrojný preukaz 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výběrového konania doložia: 

profesijný životopis 
overené kópie dokladov o splnění kvalifikačných predpokladov 
čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výběrového konania pred vyměňováním městským 
zastupitel'stvom preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace) 
lekárske potvrdenie o telesnej spósobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 1 mesiac 
potvrdenie o duševnej spósobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 1 mesiac 
projekt: „Stratégia fungovania Mestskej policie Liptovský Mikuláš" v rozsahu max. troch stráň 
písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 

Po úspešnom absolvovaní výběrového konania musí uchádzač, ktorý nesplňa odborná spósobilosť 
v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. vykonať skášku odbornej spósobilosti. 

Uchádzači na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej policie Liptovský Mikuláš doručia žiadosť 
o zaradenie do výběrového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výběrové 
konanie - náčelník MsP " na adresu Město Liptovský Mikuláš, Štárova 1989/ 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
najneskór do 4. 3. 2015 do 14.00 hod. Termín výběrového konania bude uchádzačom, spíňajácim podmienky 
výběrového konania oznámený e-mailom. 

Vyhlašovatel' si vyhradzuje právo nezaradiť do výběrového konania uchádzačov, ktorí nespíňajá 
podmienky výběrového konania. KťLAS 

HCStSKi ÚíiAD 
Liptovský Mikuláš, 11. 2. 2015 

Uveřejníme : 
www.stránka města 
informačná tabuťa města 
MY Liptovské noviny 

primátor města 


