
Názov obsadzovanej funkcie: exekútor

Platová trieda: 3

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Banská Bystrica

úsek daňovej exekúcie, oddelenie daňovej exekúcie 1

Miesto výkonu štátnej služby: Banská Bystrica

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - na zastupovanie príslušníka finančnej správy, ktorý je na 

materskej alebo rodičovskej dovolenke

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

Ďalšie požiadavky na vzdelanie

Znalosť zákonov:

Termín výberového konania: 26.9.2019 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 24.9.2019 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 774,50 €

+ 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.

Požadované vzdelanie:

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

• Vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní z úradnej moci, ak nedošlo k dobrovoľnému zaplateniu daňových povinností.  

• Zisťovanie majetku daňového dlžníka, úkony spojené so zriadením záložného práva. Samostatná odborná príprava rozhodnutí súvisiacich s 

výkonom daňovej exekúcie (napr. zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí  alebo predajom nehnuteľných vecí, prikázaním pohľadávky z 

účtu v banke, výkonom dražby.). 

• Preúčtovávanie úhrad z daňových exekučných účtov. Ukladanie pokút. 

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/16/2019/DÚBB

Hlavnou náplňou bude:



Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2019

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Petráňová

048/4393922


