
Názov obsadzovaných funkcií: referent mobilného dohľadu

Platová trieda: 1

Počet obsadzovaných funkcií: 2

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Nitra

Stanica colného úradu Štúrovo

Miesto výkonu práce: územný obvod Colného úradu Nitra

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplné stredné vzdelanie, alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa 

Termín výberového konania: 27. 2. 2023,  o 09:00 h (písomná časť)

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

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                            

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

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. 2. 2023

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 uchádzač 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.

Základná informácia o plate 1 003,00 €

(z toho 837,00 € funkčný plat, 166,00 € osobitný príplatok) 

VK/1/2023/CÚNRČíslo výberového konania

Ďalšie informácie

Informácie o výberovom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

● vykonávanie vo svojom územnom obvode hliadkovacej činnosti a kontroly dopravných prostriedkov a osôb so zameraním na odhaľovanie 

nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu tovaru                                                                                                                                                                              

● vykonávanie miestnych zisťovaní v zmysle daňového poriadku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

● vykonávanie kontrolnej činnosti na burzách, tržniciach, jarmokoch, trhoviskách a iných podobných miestach predaja tovaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

● vykonávanie kontroly dopravných prostriedkov, kontroly v prevádzkových budovách, miestnostiach, obydliach alebo nebytových priestoroch, ktorý 

kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie v súvislosti s tovarom podliehajúcich SPD

Požadované vzdelanie:



+ 460,50 €  maximálna výška prídavku 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 

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2023

Kontaktná osoba: Slávka Ternényová

037/6574243

* Úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku  služobného pomeru materiály na bezpečnostnú previerku  podľa § 16 ods. 1  

   zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


