
PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA  

NA OBECNOM ÚRADE V DLHOM POLI 

                                Samostatný odborný referent  

Pracovná pozícia:          Personalistika, mzdy a pomocné účtovníctvo  

Druh práce:                    administratívny pracovník  

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok                         Termín nástupu:   jún 2023 

Mzdové podmienky /brutto/:   800,00/EUR/mesiac    

Uvedená suma je spodnou hranicou, závislou od vzdelania a dĺžky praxe podľa Základnej 

stupnice platových taríf zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme.   

1. Pracovná náplň pre personálnu a mzdovú agendu 

Vykonávať: 

- na základe predzmluvného vzťahu s novým zamestnancom zaradenie zamestnanca do 

platovej triedy v súlade s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sa posudzujú v zmysle 

vydaného rezortného katalógu pre duševné a manuálne pracovné činnosti. Na základe  

uvedeného zaradenia vystaviť písomnú pracovnú zmluvu a deň pred prijatím je 

povinnosťou vykonať prihlášku do zdravotnej a sociálnej poisťovne.   

- zápis všetkých predpísaných údajov do mzdových listov  

- kontrolu a spracovanie dochádzky na základe výkazov dochádzky z dokladov 

súvisiacich s výkazmi dochádzky ako podkladu na výplaty miezd 

- spracovanie mzdovej agendy v programe „URBIS“ a to: výpočet miezd, 

odvodov, preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a ostatných zrážok zo mzdy 

Vyhotovovať: 

- mzdové listy zamestnancov, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, hlásenia 

o pracovných a nepracovných úrazoch, potvrdenia pre súdy, banky, poisťovne, 

posudkové komisie a iné subjekty, potvrdenia o príjme pre zamestnancov na účely 

priznania dávok štátnej podpory, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 

- výkazy pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, pre daňový úrad 

- prehlásenia k dani zamestnancov vrátane všetkých potvrdení, ktoré sú stanovené pre 

priznanie nezdaniteľných častí, zliav na dani a daňového bonusu na dieťa 

- každoročne zamestnancom k podpisu prehlásenie o dani zo mzdy vrátane požiadaviek 

na vyznačenie a doplnenie zmien 

- spracovanie všetkých dokumentov súvisiacich s odchodom zamestnancov do 

dôchodku  

- odosielať evidenčné listy zamestnancov pri ukončení pracovného pomeru do sociálnej 

poisťovne.    

 Sledovať: 

- všetky zmeny vyplývajúce z úprav právnych predpisov týkajúcich sa zamestnávania 

pracovníkov. 

- vecnú a formálnu správnosť dokladov predložených k zúčtovaniu miezd 



- prevodové príkazy odvodov zdravotného a sociálneho poistenia, pôžičiek, sporenia, 

ostatného poistenia, dôchodkového pripoistenia a životného poistenia. 

Zodpovedať: 

- za včasné vykonávanie zrážok z miezd zamestnancov 

- za vykonanie inventarizácie účtov na ktoré sa účtuje celá mzdová agenda 

- za prípravu dokladov na archiváciu v zmysle „Registratúrneho poriadku obce“  

 

2.  Pracovná náplň pre pomocné účtovníctvo. 

Vykonávať: 

- Došlé faktúry /evidencia, účtovanie, úhrady, sledovanie úhrad/ 

- Odoslané faktúry ostatné /evidencia, účtovanie, sledovanie úhrad/ 

 

Informácia o výberovom konaní: 

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí zodpovedajú uvedeným požiadavkám: 

Vzdelanie:   

- stredoškolské s maturitou 

- vysokoškolské I. stupňa 

- vysokoškolské II. Stupňa 

Vzdelanie v odbore: 

- ekonomické vzdelanie  

Ostatné znalosti: 

- Microsoft Office – pokročilý 

- znalosť software v oblasti miezd a účtovníctva vítaná 

Počet rokov praxe v odbore mzdy a personalistika:       

- 4 

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS zašlite na email: starosta@obecdlhepole.sk, osobne alebo poštou 

na adresu:  

Obec Dlhé Pole 

Starosta obce 

Dlhé Pole č. 249 

013 32  Dlhé Pole  

 

Termín predloženia prihlášok do výberového konania:           do 15. 4.2023 

 

mailto:starosta@obecdlhepole.sk

