
Správca 

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

Mzdové podmienky: 696,00 € - 1 000,00 € 

Termín nástupu: dohodou 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

• komplexne spravuje nebytové priestory, garáže a parkovacie plochy, preberá a odovzdáva 
tieto priestory a pravidelne informuje nadriadených o ich stave 

• zabezpečuje objekt tak, aby bol zabezpečený dobrý technický stav objektu, aby boli funk-
čné všetky médiá potrebné pre nájomníkov 

• predkladá všetky náležitosti potrebné pre uzatvorenie nájomnej zmluvy (plocha, médiá, 
protokoly) 

• kontroluje stav nehnuteľností, na základe jeho dôsledného posúdenia informuje nadriade-
ných o nutnosti opráv 

• rieši havarijné situácie v pridelených objektoch a nebytových priestoroch 

• vykonáva mesačný odpočet všetkých médií ako podklad pre rozúčtovanie 

• vedie evidenciu odborných prehliadok a skúšok podľa platných STN vyhradených technic-
kých zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení 

• dohliada a kontroluje čistotu a zimnú údržbu zverených objektov 

• zodpovedá za prevádzku vrátnice a spracováva harmonogram – rozpis služieb pracovní-
kov vlastnej ochrany, kontroluje a odsúhlasuje pracovné výkazy podriadených 

• vedie evidenciu vydaných ochranných pracovných pomôcok 

• aktívne sa podieľa na obsadení voľných nebytových priestorov (OVS, priamy prenájom) 

• spolupracuje a vypracováva súťažné podklady pre verejné obstarávanie 

• po ukončení prác kontroluje oprávnenosť fakturovaných prác dodávateľov 

• kontroluje a overuje správnosť cien, množstvo výrobkov a výkonov podľa dodávateľských 
faktúr 

• vykonáva aj iné práce podľa pokynov svojho nadriadeného 

Zamestnanecké výhody, benefity 

• príspevok na stravu zamestnanca 
• odmeny pri pracovných a životných jubileách 

• príspevok do DDP 

• príspevok na športové aktivity 

• príspevok na kultúrne akcie 

• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 

• platená dovolenka nad rámec zákona 

• príspevok pri životných jubileách 

• zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku 
zamestnávateľa 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

• ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet). 

• schopnosť flexibilného riešenia úloh 

• kultivovaný verbálny a písomný prejav 



• bezúhonnosť 

• flexibilita 

• iniciatívnosť 

• pozornosť a precíznosť 

• praktické myslenie 

• spoľahlivosť 

• sebaovládanie 

Vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 

        vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 

Kontakt: 055/7871 301 

Informácie: 

V prípade záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis na kontaktné údaje: 

- email: bpmk@bpmk.sk 

- resp. Poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

          Južné nábrežie 13 

                     042 19  Košice  
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