Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad Zlaté Moravce
ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta členov miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS)
Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky
Mestského zastupiteľstva, na 1. poschodí na mestskom úrade v Zlatých Moravciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne
doručiť, alebo zaslať poštou, na adresu Mestského úradu, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté
Moravce. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne uvedú názov pracovnej pozície o ktorú
majú záujem (člen MOPS).
Termín na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.11.2017. Záujemcovia,
ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne závierky, nebudú zaradení
do výberového konania. Predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou podmienkou
účasti uchádzača na výberovom konaní.
1. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
•
•
•
•
•

•
•

Žiadosť, v ktorej je jednoznačne určený názov pracovnej pozície, o ktorú sa kandidát
uchádza.
Životopis uchádzača.
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a pod.).
Uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo organizácii, s ktorými v minulosti
spolupracoval.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, alebo výpis z registra trestov, nie starší, ako 3
mesiace.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

2. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pozíciu člena MOPS sú:
•
•
•

Ukončená povinná školská dochádzka (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.), stredné, príp.
vyššie vzdelanie je výhodou.
Minimálny dosiahnutý vek 18 rokov.
Záujemca nesmie byť právoplatne odsúdený za:

-

Trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.
300/2005 Z. z.,
akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady a požiadavky uvedené v bode č. 2.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým Mesto Zlaté Moravce uzatvorí zamestnanecký vzťah,
musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením čestného vyhlásenia,
resp. výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace (záujemca nespĺňa kritérium
bezúhonnosti, ak bol odsúdený, alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu
a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži).
Miestom výkonu práce je územie mesta Zlaté Moravce, osobitne územie vylúčených
a marginalizovaných komunít. Kancelária členov MOPS je v priestoroch Komunitného centra,
ulica Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je
1.12.2017.
Príklady pracovných činností členov MOPS:
- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po
komunikácii a prechodom cez cestu,
- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním(znečisťovanie
spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno
– prospešných zariadení),
- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne
oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie
danej skutočnosti v kompetencii,
- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách,
bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská, atď.),
- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie
zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
- monitoruje a nahlasuje prípade nelegálnych skládok,
- je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní
a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo
členmi MRK,
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,
- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.

