
Názov obsadzovanej funkcie: colný kontrolór

Platová trieda: 2

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Prešov

úsek colný, PCÚ Poprad

Miesto výkonu štátnej služby: Poprad

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplne stredné vzdelanie, alebo vyššie odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky na vzdelanie nie

Termín výberového konania: 9. 6. 2022 o 9:00 (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Colný úrad Prešov, Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka

schopností a osobnostných vlastností občana

previerka fyzickej zdatnosti 

psychologické vyšetrenie

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

konania (uvedená na stránke FS) a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu:

vyberovekonaniecupo@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 30.05.2022 do 13:00 hod.

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia     Vlastné písacie pomôcky . 

POZVÁNKY UŽ NEBUDÚ POSIELANÉ

Ďalšie informácie

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: 791,00 € funkčný plat

+ prídavok  za výsluhu rokov percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 435,50 

€, odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe)sa posudzuje individuálne,

+ hodnostný príplatok

+ osobitný príplatok vo výške 50,00 €

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

pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2022

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Bronieková, 051/7357341

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/11/2022/CÚPO

Hlavnou náplňou bude:
Kontrola tovaru dovážaného z krajín mimo EÚ, rozhodovanie o vymeraní cla, daní a iných platieb pri dovoze tovaru z krajín mimo EÚ. Vykonávanie colného 

dohľadu na letisku Poprad - Tatry, kontrola batožiny cestujúcich mimo EÚ. Práca na počítači v špecializovaných informačných systémoch. Služobný čas je 

rozvrhnutý nerovnomerne  v nepretržitej prevádzke, dĺžka zmeny je 12 hodín.
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