
Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Torysky 

zastúpená starostom obce Jánom Čarákom, 

 

vyhlasuje 

 

podľa § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov výberové konanie na pozíciu 

 

údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce 

 

Názov funkcie: údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce 

Miesto výkonu práce: Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 

Rozsah pracovného úväzku: 3,75 hod./deň 

Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. 

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2020  

Kvalifikačné predpoklady: učňovské vzdelanie 

 

Náplň práce: 

 obsluha, pravidelná údržba technologických zariadení a zodpovednosť za správne fungovanie 

ČOV  

 kontrola zariadení na úpravu a dodávku vody 

 kontrola čističky odpadových vôd 

 čistenie komorových kalolisov 

 organizácia a riadenie likvidácie odpadov 

 údržbárske práce v obci 

 údržbárske práce obecných budov  

 kosenie verejných priestranstiev a cintorínov 

 

Schopnosti, zručnosti: 

 pracovitosť 

 spoľahlivosť 

 samostatnosť 

 flexibilita 

 zručnosť 

 zodpovednosť 

 



 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 Zdravotná spôsobilosť 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania 

 profesijný štruktúrovaný životopis  

 kopia dokladu o najvyššom vzdelaní  

 odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace) 

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 

Informácie o výberovom konaní 

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu 

s požadovanými dokladmi: 

 osobne na Obecný úrad v Toryskách  

 emailom: obectorysky@stonline.sk 

 poštou na adresu: Obec Torysky, Torysky 20, 05371 Torysky najneskôr do 25.11.2020 

v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – údržbár čističky odpadových vôd, 

údržbár obce “. 

 

 

Všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu ďakujeme. Do výberového konania budú 

pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať požiadavky zamestnávateľa. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

 Ján Čarák, starosta obce  

Telefón 0911 585 810, email.: obectorysky@stonline.sk 

 

 

 

Torysky, 03.11.2020  

 

                                                                                                                   Ján Čarák 

                                                                                                                 starosta obce 

mailto:obectorysky@stonline.sk

