
Názov obsadzovanej funkcie: kontrolór

Platová trieda: 4

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Banská Bystrica

úsek kontroly a analýz, oddelenie daňovej kontroly 4

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba - zastupovanie príslušníka finančnej správy, ktorý je na materskej 

alebo rodičovskej dovolenke

Kvalifikačný predpoklad: minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa

Ďalšie požiadavky na vzdelanie

Znalosť zákonov: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín výberového konania: 3.10.2019 o 9,00 hod

Miesto realizácie VK: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04  Banská Bystrica

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                          

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

odborné vedomosti

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 dňa 30.09.2019 

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 a nie je poberateľom výsluhového 

dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. 

Základná informácia o plate 830,00 €

+ 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: 1.11.2019

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Petráňová

048/4393922

Požadované vzdelanie:

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

•Vykonávanie daňových kontrol za účelom preverenia správnosti určenia dane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnenosti nároku 

na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a pod. 

• Vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovania, t.j. preverovanie 

určitých skutočností priamo na mieste, zvyčajne v sídle daňového subjektu, resp. v jeho prevádzkach, ako aj miestne zisťovania za účelom 

dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

• Vypracovávanie dokumentov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a následným vyrubovacím konaním, samostatná odborná príprava rozhodnutí.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/19/2019/DÚBB

Hlavnou náplňou bude:


