
Názov obsadzovanej funkcie: registrátor

Platová trieda: 2

Počet obsadzovaných funkcií 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Košice, úsek správy daní 

oddelenie správy daní 10 (PDÚ Spišská Nová Ves)

Miesto výkonu štátnej služby:  Spišská Nová Ves

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

dovolenke

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa

Požiadavky

Znalosť zákonov: 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: 10.12.2020 o 8:00 h  (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, veľká zasadačka na 1. posch.

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 (predpísané 

tlačivo)  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: vyberovekonanieduke@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do 6. 12.2020 do 13:00 h 

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

Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorazových 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.

Základná informácia o plate 791,00 €

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

odbornej praxe) sa posudzuje individuálne,

 Vykonávanie úkonov súvisiacich s evidenciou, registráciou a rušením registrácie daňových subjektov, prideľovanie daňového registračného čísla.   Vydávanie, 

preberanie a formálna kontrola registračných tlačív. Odborná príprava rozhodnutí na úseku registrácie daňových subjektov. Delimitácia – presun daňových 

subjektov  v prípade zmeny miestnej príslušnosti. Zápis a aktualizácia údajov v registri. Vykonávanie úkonov súvisiacich s autorizáciou používateľov 

elektronických služieb. Prideľovanie,  rušenie a aktualizácia kódov pokladnice e-kasa klient. Vydávanie oznámení a potvrdení.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/29/2020/DÚKE

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie



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

Predpokladaný termín nástupu: 15.1.2021

Kontaktná osoba: Ľudmila Grešová, tel. 055/7830736

Hilda Tkáčová, tel. 055/7830738


