
 
 

Mesto Sereď 
so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 

zastúpené: Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta 

IČO: 00306 169 
 

 

OZNAMUJE, 
 

že prijme do pracovnoprávneho vzťahu  zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

 

Správca mestského trhoviska na Mlynárskej ulici v Seredi 
 

A. Náplň práce: 

 zabezpečovanie povinností mesta Sereď pri predaji na trhovisku v súlade so zákonom 

č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 

miestach (u predávajúcich vykonávanie  kontroly  povolení  mesta  na  predaj, 

oprávnení na podnikanie, dokladu o nadobudnutí tovaru, používanie elektronickej 

registračnej pokladnice, udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas a po skončení 

predaja, dodržiavanie trhového poriadku), 

 poskytovanie  informácií  o možnostiach  predaja  na  mestskom  trhovisku,  o výške 

nájomného za prenajaté predajné stoly a prenajatú plochu, o spôsobe a termíne úhrady 

nájomného, výnimočne preberanie finančných prostriedkov od predajcov - úhrada 

nájomného v hotovosti), 

 evidencia predávajúcich v daný deň. 

 
B. Kvalifikačné predpoklady: 

 nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné 

vzdelanie“). 

 
C. Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, časová flexibilita 

a záujem o prácu, 

 znalosť Trhového poriadku pre  mestské trhovisko na Mlynárskej ulici v Seredi a výšky 

nájomného za prenajaté predajné stoly a prenajatú plochu. 

 
D. Druh pracovného vzťahu: 

 práce vykonávané na dohodu o pracovnej činnosti max. 10 hod. týždenne, v predajné 

dni, a to: v utorok a vo štvrtok max. 1 hod./denne a v sobotu v čase od 5,00  hod. 

do 13,00 hod. s prestávkou na obed od 10,00 hod. do 10,30 hod., t.j. 7,5 hodín 

denne, 

 na dobu určitú, do dátumu otvorenia trhoviska, predpoklad 31.12.2023. 
 

E. Odmeňovanie: 

 odmena za hodinu práce: 5,21 € + 1,79  € (mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu + 

1,43 € mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu).  

 
F. Predpokladaný termín nástupu:  25.03.2023 

 

 

 

 



Požadované doklady – žiadosť o prijatie do pracovného vzťahu so stručným životopisom, 

a  s uvedením mailového kontaktu alebo  tel. čísla, je potrebné doručiť v obálke s označením 

„Správca trhoviska“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 

č.1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi              

do  01.03.2023 do 16.00 hod.  
 

Na osobný pohovor budú telefonicky / mailom pozvaní vybraní uchádzači, ktorí si na pohovor 

prinesú doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, min. stredné vzdelanie. 

 

Viac informácii bude uchádzačom poskytnutých počas úradných hodín na právnom a 

majetkovom referáte, e-mailom daniela.vargova@sered.sk alebo telefonicky tel: 031/7892094, 

kl. 242. 

 

V Seredi,  dňa 06.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Ondrej Kurbel, v.r. 

          primátor mesta 

mailto:daniela.vargova@sered.sk

