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Vedúci referátu nebytových priestorov  
 
Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13  

 

Mzdové podmienky: od 1250 € brutto do 1805 € brutto )   

Termín nástupu: dohodou   

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
• riadenie referátu, rozdeľovanie pracovných úloh, kontrola ich plnenia 
• zodpovednosť za riadny chod referátu 
• komplexne zabezpečuje správu nehnuteľného majetku a pravidelne informuje nadriadeného 

o jeho stave 
• kontroluje stav nehnuteľností a na základe jeho dôsledného posúdenia zabezpečuje drobné 

opravy, v prípade opráv a investícií väčšieho rozsahu v úzkej súčinnosti s investičným 
a právnym oddelením 

• zabezpečuje včasné a účinné prijatie opatrení na ochranu zvereného hnuteľného a 
nehnuteľného majetku a majetku zamestnávateľa 

• zabezpečuje a kontroluje čistotu a zimnú údržbu zverených objektov 
• zodpovedá za maximálne možné využitie nebytových priestorov v objektoch, vrátane 

sledovania záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv 
• kontrola a zabezpečovanie zákonnosti a výhodnosti zmlúv, ktorých účastníkom je BPMK 
• kontrola a odsúhlasenie všetkých faktúr a objednávok týkajúcich sa správy zverených objektov 
• zabezpečenie opráv a komplexnej údržby spravovaných objektov 
• zabezpečenie vyhotovenia a doručenia ročného vyúčtovania za služby spojené s užívaním 

priestorov 
• aktívna komunikácia s dodávateľmi, príp. riešenie nezrovnalostí 
• samovzdelávanie sa v oblasti správy nehnuteľností 
• predkladanie všetkých žiadostí, dokladov, úhrad, ako aj ostatnej komunikácie s mestom Košice, 

ako aj ostatnými orgánmi štátnej správy a orgánov verejnej moci 
• operatívna denná mailová komunikácia 
• vybavovanie bežnej korešpondencie vrátane sledovania lehôt určených k vybaveniu 
• kontrola veľkých investičných akcií (zateplenie, strechy, schodíšť. okná a pod.) 
• vyhotovovanie štatistík a prehľadov na základe pokynov nadriadeného 
• zabezpečuje a zodpovedá za pasportizáciu zverených objektov 
• na základe poverenia priameho nadriadeného vedie rokovania s príslušnými úradmi a orgánmi 
• vedenie a evidencia vyčerpaných limitov u vybraných dodávateľov 

 
Zamestnanecké výhody, benefity 
• príspevok na stravu zamestnanca 
• príspevok do DDP 
• príspevok na športové aktivity 
• príspevok na kultúrne akcie 
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 
• príspevok pri životných jubileách 
• mobilný telefón aj na súkromné účely 
• zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa 



 
 
Požiadavky na zamestnanca: 
Stredoškolské s maturitou 
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
vysokoškolské Vzdelanie II. stupňa  
 
Vodičský preukaz: 
„B“ 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
znalosť príslušnej legislatívy v oblasti správy budov – prehliadky, revízie, normy 
práca s PC na používateľskej úrovni – MS Word, MS Excel, e-mail, web 
organizačné schopnosti  
schopnosť motivovať tím 
schopnosť vykonávať zadané úlohy proaktívne, samostatne, zodpovedne a dôsledne 
flexibilita  
profesionálne a príjemné vystupovanie a komunikácia 
aktívny vodič 
 
 
Informácie: 
V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis 
s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na 
osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.  
 
Kontakt: 055/7871 301, 0917 880 026 
- e-mailom: bpmk@bpmk.sk, adela.liptakova@bpmk.sk 
 - poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
 Južné nábrežie 13 
 042 19  Košice 
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