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Informácia o voľnom pracovnom mieste 

na pracovnú pozíciu 
 

rozpočtár 

  
 
Miesto výkonu práce:   Mestský úrad Rožňava 
 
Predpokladaný termín nástupu:    1.11.2020 
 
Termín doručenia dokladov:   21.10.2020 
 
Pracovný pomer:  doba určitá s možnou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Komplexne zabezpečuje rozpočtovníctvo v samospráve 

Vykonáva rozpis rozpočtu na základe analýzy nákladov a činností  VS 
  Vykonáva ekonomické rozbory hospodárenia a sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov 

 

Požiadavky na zamestnanca: 
- znalosť účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti miestnej samosprávy, 
- znalosť príslušnej legislatívy, najmä: 

o Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov, 

o Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

o  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov 
- schopnosť pracovať samostatne, 
- precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, tímová práca, 
- znalosť PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet), 
- motivácia pre prácu vo verejnom sektore, 
- záujem zefektívniť zavedené procesy vo verejnej správe. 

Vzdelanie: 
- ÚSO vzdelanie  ekonomického zamerania , alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

ekonomického zamerania  
 
Počet rokov praxe 

- Minimálne 3 roky praxe v danom odbore 
 

Platové podmienky:  
 

- Od 804,50..Eur - v závislosti od vzdelania a dĺžky praxe podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní zamestnancov + osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby  

                          

 
Zoznam požadovaných dokladov: 
   

Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorá musí obsahovať: 

 meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt, mailová adresa 
 stručný profesijný životopis 
 overené doklady o vzdelaní /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na 

webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/ 

http://www.roznava.sk/
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 potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní preukazujúce splnenie 

podmienky vykonanej praxe 
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu –  rozpočtár 
 súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane- osobných údajov /vzor 

súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta  

www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/ 

Pracovný pohovor  bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti: 

- písomná časť: 
písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad a znalosť  
platnej legislatívy,  rozpočtovníctvo – príklady z praxe) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu 
časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí 

 

- ústna časť:  

pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní  

pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. 
 

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom 

 

 

 

 

V Rožňave 30.9.2020 

 

 

                                                                                  Michal D o m i k 

                                                                                  primátor mesta 
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