
Názov obsadzovaných funkcií: colný kontrolór 

Platová trieda: 2

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Banská Bystrica, úsek colný,

Pobočka colného úradu Lučenec NS

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: 7. 6. 2022,  o 9:00 h (písomná časť)

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

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  do 31. 5. 2022 

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

Iné: vodičské oprávnenie skupiny B                                                                                                               

Základná informácia o plate 791,00 €

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške                      

435,50 €, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej 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: 1.7.2022

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

 048 / 4721 475

Rozhodovanie v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu. Plnenie základných úloh prvostupňového 

orgánu finančnej správy vzťahujúce sa na colnú oblasť, vymeranie cla, dane a iných platieb pri dovoze tovaru z tretích krajín. Vykonávanie úkonov 

spojených s colným dohľadom (napr. výkon colných kontrol  tovaru, prepravných prostriedkov, osôb, batožiny), správnym konaním a vydaním 

rozhodnutia, s kontrolou platieb v hotovosti, s odoberaním a evidenciou odobratých vzoriek, s prípravou spisovej dokumentácie. Aktualizovanie 

evidencie v špecializovaných informačných systémoch. Odborná príprava rozhodnutí predbežnej povahy. Odborná príprava rozhodnutí o vymeraní 

colného dlhu pri vzniku colného dlhu iným spôsobom.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/17/2022/CÚBB

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


