
Názov obsadzovaných funkcií: právnik

Platová trieda: 4

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Nitra

oddelenie právne

Miesto výkonu práce: Nitra

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: právo

Požiadavky
znalosť zákonov: zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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

zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákony o spotrebných daniach (zákon č. 106/2004 Z.z., zákon č. 530/2011 Z.z., zákon č. 

98/2004 Z.z.)

Termín výberového konania: 25.5.2022,  o 10:00 h (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                            

odborné vedomosti

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

Informácie o výberovom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

● samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred 

neurčeným spôsobom na úrovni príslušného orgánu finančnej správy, 

● právne zastupovanie colného úradu v konaní pred súdmi Slovenskej republiky,

● samostatné ucelené odborné činnosti na úseku správnych deliktov v súvislosti s porušením colných a daňových predpisov, 

● vymáhanie daňových a colných nedoplatkov vykonávané podľa individuálne stanových postupov vopred neurčeným spôsobom na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy,

● spracovávanie osobných údajov pri plnení služobných úloh s povinnosťou zachovávania mlčanlivosti o osobných údajoch

Požadované vzdelanie:

VK/13/2022/CÚNRČíslo výberového konania



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: 

vyberovekonaniecunr@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do  20.05.2022

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia    Vlastné písacie pomôcky.                                                                                                               

V prípade prítomnosti príznakov akútneho respiračného ochorenia je účastník 

výberového konania povinný zostať v domácej izolácii, za takéhoto stavu Vaša 

účasť na výberovom konaní nie je možná.

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 /iba u ozbrojených PFS/

Základná informácia o plate 913,00 €

+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 502,50 

€, 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: 1.7.2022

Kontaktná osoba: Slávka Ternényová

037/6574243

Ďalšie informácie


