
Názov obsadzovanej funkcie: správca I

Platová trieda: 1

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Banská Bystrica

úsek správy daní , oddelenie správy daní 6 (PDÚ  Veľký Krtíš)

Miesto výkonu štátnej služby: Veľký Krtíš 

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

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

Ďalšie požiadavky na vzdelanie

Znalosť zákonov:

Termín výberového konania: 12.9.2019 o 9:00 (písomná časť)

Miesto realizácie VK:

Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, I.poschodie,     malá 

zasadačka

Forma výberu: Písomná časť - test na overenie ovládania štátneho jazyka

Ústná časť - osobný pohovor s uchádzačom

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

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 

sona.petranova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 11.9.2019 do 13:00 hod.

Pozvánky už nebudú posielané

Podmienky prijatia: bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie 

štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku nie je 

členom politickej strany alebo politického hnutia, 

Základná informácia o plate 690,00 €

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

dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne.

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

služobného pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2019

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Petráňová

048/4396922

• Poskytovanie základných informácií o právach a povinnostiach daňového subjektu k daniam a poplatkom.

•  Vydávanie, preberanie a formálna kontrola všetkých typov daňových dokumentov s výnimkou registračných tlačív. 

• Skenovanie daňových priznaní, hlásení a prehľadov, vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane, účtovných výkazov a ďalších vstupných 

dokumentov. 

• Vydávanie potvrdení na žiadosť daňových subjektov. 

• Vyhotovovanie výpisov z daňových priznaní, odpisov zo spisového materiálu, overovanie zhody s originálom a spracovanie úplného 

žurnalizovaného spisu. 

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/7/2019/DÚBB

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


