
Názov obsadzovaných funkcií: colný kontrolór

Platová trieda: 1

Počet obsadzovaných funkcií: 4

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Bratislava

úsek colný, PCÚ Bratislava Prístav, PCU Bratislava Staviteľská,                 PCU 

Bratislava Letisko - Cestovný styk

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh štátnej služby:  prípravná 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplne stredné vzdelanie, alebo vyššie odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky na vzdelanie

Znalosť zákonov:

Termín výberového konania: 01.10.2019 o 8:00 

Miesto realizácie VK: Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 824 59 Bratislava

Overenie spĺňania požiadaviek: Písomná časť - test na overenie ovládania štátneho jazyka

Ústná časť - osobný pohovor s uchádzačom

Previerka fyzickej zdatnosti  - je potrebné mať so sebou cvičebný úbor    Previerku fyzickej 

zdatnosti nevykonávajú občania, ktorí dosiahli 50.rok veku u mužov a 40.rok veku u žien. 

psychologické vyšetrenie 

Zoznam dokumentov: V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho 

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu:  

miroslava.menczerova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 29.9.2019 do 16:00 hod.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

● Rozhodovanie na mieste v prvom stupni colného alebo správneho konania na úseku colného dohľadu na úrovni pobočky colného úradu.

● Vykonávanie jednoduchých kontrolných činností (napr. fyzická kontrola dopravných prostriedkov, tovaru, dokladov a osôb), miestnych zisťovaní, 

vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úseku colného dohľadu na úrovni pobočky colného úradu. 

● Vykonávanie colnej kontroly tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným 

orgánom.                                                                                                                                                                                                                      ● 

Vykonávanie administratívnych úkonov spojených s činnosťou colnej pobočky.                                                                                                                              

● Aktualizácia evidencie v špecializovaných informačných systémoch.

Požadované vzdelanie:

VK/14/2019/CÚBAČíslo výberového konania

Ďalšie informácie

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní



Podmienky prijatia:
bezúhonnosť, spoľahlivosť, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná a duševná spôsobilosť 

na funkciu, ku dňu vzniku služobného pomeru nebude členom politickej strany alebo 

politického hnutia, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu prijatia do 

štátnej služby nebude vykonávať podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, nie je 

poberateľom výsluhového dôchodku.

Základná informácia o plate 690,00 € funkčný plat

+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky 

započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne.

+ hodnostný príplatok (od 81,50 € do 105,00 € v závislosti do dosiahnutého vzdelania)

+ osobitný príplatok (po ukončení základného profesijného vzdelania)

+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do 

služobného pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2019

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Menczerová

02/50263741


