
Názov obsadzovaných funkcií: právnik 

Platová trieda: 4

Počet obsadzovaných funkcií: 2

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Žilina 

oddelenie právne 

Miesto výkonu práce: Žilina 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.stupňa 

Ďalšie požiadavky na vzdelanie nie 

Termín výberového konania: 03.10.2019 o 9:00 (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Colný úrad Žilina, Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                                

schopností a osobnostných vlastností občana

odborných vedomostí

psychologické vyšetrenie 

previerka fyzickej zdatnosti                                                                                                    

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

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: monika.trnkova@financnasprava.sk, 

eva.zajacova@financnasprava.sk 

Termín na podanie žiadosti: najneskôr dňa 30.9.2019  

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: Bc. Eva Zajacová           Bc. Monika Trnková 

041/5118342                   041/5118341

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

●Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku správnych deliktov v súvislosti s porušením colných a daňových predpisov (rozhodovacia činnosť 

vrátane samostatnej odbornej prípravy rozhodnutí na úseku správy daní) a vymáhania daňových a colných nedoplatkov (zisťovanie majetku daňového 

alebo colného dlžníka, úkony spojené so zriadením záložného práva, samostatná odborná príprava rozhodnutí súvisiacich s výkonom daňovej a 

colnej exekúcie /napr. zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí alebo predajom nehnuteľných vecí, prikázaním pohľadávky z účtu v banke, 

výkonom dražby a pod./) vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom na úrovni príslušného orgánu finančnej 

správy. Právne zastupovanie colného úradu v konaní pred súdmi Slovenskej republiky, ako aj v konaniach s inými štátnymi orgánmi a orgánmi 

činnými v trestnom konaní. Vypracovávanie návrhov na začatie konania pred súdmi, vyjadrení k žalobám, stanovísk a pripomienok k materiálom 

právneho charakteru v pôsobnosti colného úradu. Spracovávanie dokumentov právneho charakteru v rámci činnosti colného úradu.

 

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/1/2019/CÚZA

Hlavnou náplňou bude:


