
Názov obsadzovaných funkcií: referent mobilného dohľadu

Platová trieda: 1

Počet obsadzovaných funkcií: 3

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný  úrad Banská Bystrica, úsek správy spotrebných daní,

Stanica colného úradu Banská Bystrica - centrála

Miesto výkonu práce: Lučenec

Druh štátnej služby: prípravná štátna šlužba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa 

Termín výberového konania: 11.03.2021,  o 9:00 h (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Colný úrad Banská Bystrica, Partizánska cesta 17,  975 90  Banská Bystrica

zasadačka na 4. poschodí 

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                            

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

previerka fyzickej zdatnosti 

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: 

vyberovekonaniecubb@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr  05.03.2021  do 16:00 h

•   Ochrana práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa, prepravy odpadov, kontroly povolení na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej 

dopravy vydaných zahraničným a tuzemským dopravcom, kontroly prepráv nebezpečných vecí v medzinárodnej cestnej doprave.

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

• Vykonávanie jednoduchých činností súvisiacich s výkonom colného dohľadu a daňového dozoru 

• Vykonávanie hliadkovacej činnosti a kontroly dopravných prostriedkov a osôb (vo svojom územnom obvode) so zameraním na odhaľovanie 

nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                             

• Vykonávanie kontrolnej činnosti na burzách, tržniciach, jarmokoch, trhoviskách a iných podobných miestach predaja tovaru z tretích štátov.

• Vykonávanie kontroly dopravných prostriedkov, kontroly v prevádzkových budovách, miestnostiach, obydliach alebo nebytových priestoroch, ktoré 

kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/2/2021/CÚBB

Hlavnou náplňou bude:



Hygienicko-bezpečnostné opatrenia    Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško prípad. šál, 

šatka, atď.),   je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, 

alebo antigénového testu, nie starším ako 7 kalendárnych dní.                                                                                                                

Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do 

budovy.

Vlastné písacie pomôcky.                                                                                   

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 

služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je 

poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z., štátny občan 

Slovenskej republiky

vodičské oprávnenie skupiny B

Iné: nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby - nepretržitá prevádzka (zmennosť, 

aj nočná práca)

Základná informácia o plate 759,00 €

+ 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.

+ hodnostný príplatok 

+ osobitný príplatok 

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2021

Kontaktná osoba: Mgr. Elena Šrenkelová, JUDr. Ing. Jana Šušotová Nováková, PhD.

048/4721475

Ďalšie informácie


