
Primátor Mesta Spišská Nová Ves v súlade
so Statútom Mesta Spišská Nová Ves
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ORGANIZAČNÝ PORIADOK
MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKEJ NOVU VSI

PRVÁ HLAVA

ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet organizačného poriadku mestského úradu

(1) Oranizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi (ďalcj len ‚mcstský úradl
je základnou organizačnou nomou mestského úradu a je závázný pre všetkých
zamcstnancov Mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „mesto“) v rámci pósobnost tohto
Organizačného poriadku.

(2) Orgaiiizačný poriadok upravuje vnůtomú organizáciu úradu, najmä jeho organizačně
členenie a pósobnosť jednotlivých oddelení a referátov a leh vzájomné vzfahy.

*2
Praeoviská mestského úradu

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi má zriadené tieto pracoviská:

Mestský ůrad - Štefánikovo nám. 1,
Radnica - Radničně nám. 7,
Detašované pracovisko vysokých škál - Zimná 48,
Sklad MsU - Topol‘ová 19,
Strcdisko údržby - Safárikovo nám. 5, Topoľová 19,
Dom Humanity - Tehelná 27,
Klub dóchoduov - Levočská 1,
Klub důchodcov - Fabiniho 7,
Klub důchodcov - Požiarna zbrojnica, Novoveská Huta - Hnilecká cesta 19.
Správa cintorínov - Slovenská 1,
Verejné toalety - Letná 49. Radničně nám. 3,
Sklady CO - Z. Nejedlého 3938, Námestie SNP 2, Sadová 13,
Klub hasičov - Letná 52.

Postavenie a hlavná Činnosť mestskébo úradu

(1) Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
(d‘alcj len _mestské zastupiteľstvo alebo MsZ“) a primátora mesta (d‘alej len ‚primátor).

(2) Mestský úrad najmU:



a) zabcipečuje organizačně a administrativne veci mestského zastupiteľstva a primátora
ako aj orgánov zdadených mestským zastupiteľstvom,

b) zabezpečuje pisomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva,
c) zabezpečuje odborné podklady a mé písomnosti na rokovanie mcstského

zastupiteľstva, a komisii pri MsZ.
d) vypracúva pisomné ;yhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom

konaní.
e) vykonůva všeobecne závázné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a

rozhodnutia primátora.

*4
Právnc postavenie mestskébo úradu

(1) Mestský úrad je inštitúciou bez právnej subjektivity.
(2) Vnútnmé členenie mestského úradu je dané organizačnou schémou zamestnancov mcsta.

Financovanie a hospodárenie mestského úradu

(1) Objem mzdových prostdedkov a rozsah Rnančných prostdedkov potrebných na
činnost‘ úradu v príslušnom roku určuje mestské zastupiteľstvo prostredníctvom rozpočtu
mesta.

(2) Mestské zastupiteľstvo móže v odóvodncných prípadoch objem mzdových prostriedkov
upravíť v priehehu kalendámeho roka.

(3) Podmienky nakladania s flnančnými prostdedkami upravujú Zásady hospodárenia
s fnančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves a Zásady hospodárenia s majetkom
Mesta Spišská Nová Ves.

DRUHÁ hLAVA

POSTAVENIE 4ESTSKÉHO IASTUPITEUSTVA, PRIMÁTORA,
ZÁSTUPCL PRIMÁTORA A HLAVNÉHO KONTRÓLORA

VO VZtAHU K NIESTSKÉMU ÚRADU

Postavcnie mestského zastupitel‘sh‘a

(1) Mestské zastupiteľstvo vo vzt‘ahu k mestskému úradu:
a) bene na vedomie organizačný podadok a organizačnú schému mestského úradu,
b) určuje zásady hospodárenia a nakladariia s rnajetkom mesta a s majetkom štátu, ktoré

mesto užíva, alebo ktoré je mu zverené do správy,
c) rozhoduje vo veciach nakladania a hospodárenia s majetkom a flnančnými

prostriedkami v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými predpismi mesta,
uvedenými v 5. ods. (3) pn‘ej hlavy tohto organizačnóho podadku.

d) schvaľuje najdólcžitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta a majetku štátu, ktorý uživa
alebo je mu zverený do správy a kontroluje hospodárenie s ním,

e) schvaľuje rozpočet mesta a jeho zrneny, kontroluje jeho čerpanic a schvaľuje
záverečný účet mesta,

1) sehvaľuje ďalšie organizačně normy (rokovací poriadok MsZ a ině).



(2) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalšíeh veciach súvisiacich s činnost‘ou
mestského úradu v dóležitom mestskom záujme. Ďalšie kompetencie mestského
zastupiteľstva sú upravené zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktoré týmto nie sú dotknuté.
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Postavcnie primátora

(1) Primátor je predstaviteľom mesta a najvyššim výkonným orgánom mesta.
(2) Primátor je štatutámym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno

právnvch vzfahoeh zamestnaswov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom.

(3) Právomoci uvedené v odseku (2) tohto * sú zastupitel‘né zástupcom primátora len
v rozsahu stanovenom mestským zastupiteľstvom a týmto organizačným poriadkom.

(4) Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva správu mesta

‘
súlade so zákonmi a mými všeobecne záváznými

právnymi predpismi, so Statútom Mesta Spišská Nová Ves a so všeobecne
záväznými nariadeniami mesta,

b) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nic sú zákonom, štatútom
mesta, alebo týmto organizaČným poriadkom vyhradené mestskému
zastupitel‘stvu,

c) v pracovnoprávnych a mzdových veciach plni úlohu vcdúceho organizácie,
d) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych veciach,
e) schvaVuje podanie žalób.

(5) Dalšie kompetencie primátora upravené zákonom Č. 369/1990 Zb. o ohecnom zriadení
v znení neskorších predpisov tým nie sú dotknuté,

Postavenie zástupcu

Zústupca primátora počas nepdtomnosti alebo nespbsobflosti na výkon funkcie primátora:
I. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva,
2. vykonáva úkony a úlohy súvisiace s činnosfou mestského zaswpiteľstva,
3. zastupuje primátora vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a

fyzickým osobám,
4. v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzt‘ahoch zamcslnancov

mesta vykonáva pčsobnosť primátora Jen v pripade uvoľnenia postu primátora
mesta, alebo dlhodobej nespósobilosti na výkon funkcie, resp. dlhodobcj
neprítomnosti. Počas bežnej neprítomnosti primátora, zástupca zastupuje primátora
v nim stanovenom rozsahu.

Fn plnení úloh a činnosti najmá:
1. dohliada na pripravu všeobecne závazných naniadení mesta, spolupracuje pri

plnení úloh legislativneho charakteru a pd riešení právnych problémov,
2. koordinuje Činnosť komisií a mestskýeh výborov,
3. spolupracuje pri dcšeni rozdelenia úloh, fungovania mestského úradu a jeho

súČinnosti s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva.
4. zabezpečuje d‘alšie činnosti v rámci kompetencií schválených mestským

zastupitel‘stvom.



Postavenie hlavného kontrolóra

Osobitné postavenie má hlavný kontrolér. Hlavný kontrolér za svoju činnost‘
zodpovcdá mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v zneni neskorších
prcdpisov.

TRETIA HLAVA

ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU

- 1o
Uvodné ustanovcnie

(1) Organizáciu mestského úradu určuje primátor mesta.
(2) Prácu mestského úradu vedie n organizuje prednosta mestského úradu. Prednostu

vymenúva a odvoláva primátor mesta.
(3) Mestský úrad sa člení na oddelenia a referáty.
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Prcdnosta mcstského úradu

(1) Prcdnosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor.
(2) Funkciu prednostu Mestského úradu v Spišskcj Novej Vsi móže vykonávat‘ iba občan

Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
(3) Prednosta mestského úradu zodpovcdá za svoju činnosť primátorovi mesta.
(4) Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

a) vedie a organizuje prácu mestského úradu,
b) riadi, organizuje a kontroluje plnenie úloh rozvojových a hospodárskych činnosti mesta

a mestského úradu,
c) kontroluje hospodárenie mestského úradu a využívanie finančnýeh prostriedkov

pridelených na činnosť mestského úradu a informuje o tom primátora mesta,
d) zabezpečuje materiálno-teehnieké vybavcnie mestského úradu a jeho pracovísk po

odsúhiaseni primátorom aje zodpovedný za ich údržbu,
e) je zodpovcdný za plnenie úloh spojených s ochranou a hospodárenim s majetkom

mesta,
1) koná vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského

úradu, v rozsahu určencj náplne práce a osobitnými smemieami pre podpisovanie
písomností a dokladov a podľa pokynov, resp. plnomocenstva udeleného pdmátorom
mesta,

g) stará sa o zlepšenie kvaliflkačnej štmktúry zamestnancov mestského úradu,
h) v súčinnosti s pdmátorom mesta organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase

nebezpečcnstva alebo ohrozenia,
i) spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
j) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupitel‘stva s hlasom poradným,
k) plni ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupitel‘stvo alebo primátor,
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Organizačné jednotky mestského úradu

(1) Mestský úrad je zložený z oddelení a referátov.

(2) Oddelenie je samostatná organizačná jednotka, ktorá vykonáva ucelenú odbornú agendu
zameranú na určitý druh odborných činnosti a podlieha a zodpovedá za svoju činnosť
pdamo prednostovi MW. Za oddelenie zodpovedá vedúci oddelenia, ktorý:
- dadi, koordinuje, organizuje prácu oddelenia a rozhoduje o spósobe zabezpečovania
úloh a kontroluje ich plnenie,
- zodpovedá za výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy na úseku, ktorý

riadi,
- spolupracuje pri výkone samosprávy a prenesenom výkone štátnej správy s príslušnými
orgánmi štátnej správy, verejnej správy, právnickými a l‘zickými osobami,
- zabezpečuje súčinnosf s ostatnými organizačnými jednotkami mestskěho úradu,
- zabezpečuje vypracovanie materiálov do MsZ a prejednanie VZN pred ich schválením v

komisiách MsZ,
- zodpovcdá za výkon činnosti, dodržiavanie vnútroorganizačných nanem, terniinov pri

pineni úloh v pósobnosu oddelenia prednostovi mestského úradu.
- plní ďalšie úlohy podl‘a pokynov naddadených vedúcich zamestnancov.

(3) Referát je organizačná jednotka, ktorá vykonáva špecializovanú odbornú agendu.
(4) Rámcová náplň činnosti jednotlivých organizačných jednotiek tvorí pr{lohu Č. I tohto

organizačného podadku.

(5) V organizácii a riadení práce organizačných jednotick mestského úradu sa uplatňujú tieto
principy:
a) spolupráca pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci

dvoch alebo aj viacerých oddelení,
b) koordinácia aktivit a vypracovávania stanovisk,
c) predchádzanie konfliktov a riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh

vedúcimi organizačných jednotiek. Spory sa predovšetkým riešia dohodou. ak nedójde
k dohode, rozhodne prednosta, primátor, alebo mestské zastupitel‘stvo.
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Clenenie organizačných jednotiek úradu

Mestský úrad je tvorený oddeleniami a referátmi, ato nasledovne:

- kancelária primátora: - referát správy administrativy,
- referát cestovného ruchu a zahraničných vzfabov.
- turistické informačně centrum,
- referát kultúry,
- pracovník pre styk s médiami.

- oddelenie organizačně: - referát vnútomej správy.
- referát informaČnýeh technológii.
- matrika a evidencia obyvateľov,
- referát osvedčovacej agendy,
- referát krizového riadenia, PO a BPP,
- referát rozvoja mesta,



- právny referát,
- oddelenie íinančné: - referát rozpočtu a účtovníctva.
- oddelenie správy daní a poplatkov: - referát daní a poplatkov,

- referát exckučnáho konania,
- oddelenie správy majetku: - referát správy majetku mesta,

- referát nehnuterností,
- oddelenie úzernného plánovania a stavebného poriadku:

- referát ůzemného plánovania,
- referát stavebného podadku,
- referát životného prostredia,

- oddelenic výstavby a dopravy: - referát výstavby a rozvoja bývania,
- referát dopravy,

- oddeienie komunálneho servisu: - referát verejnoprospešných práe,
- stredisko údržby,
- referát správy cintormnov a Wc,
- referát energetiky,

- oddcleme sociálnych veci: - referát soeiálnych služieb a bytov.
- referát soeiálnych služieb,
- sociá[ni pracovnici.

- školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a šponu:
- školský úrad,
- referát školstva, mládeže a šponu.

Působnost‘ jednotlivých organizačnýeh jednotiek v rámci organizačnej štmktúry
a riadiuca působnost‘ ich vedúcich je stanovená v organizačnej schéme zamcstnancov nesla.
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Postavenic a činnost‘ Ufl‘aru hlavného kontrolóra a Mestskcj policie

Osobitné postavenie má Mestská policia a Útvar hlavného kontrolóra, ktoré sú
priamo podriadené primátorovi mesta. Utvar hlavného kontrolóra dadi a za jeho činnosf
zodpovedá hlavný kontrolór. Zamestnanei Mestskej polície a útvaru hlavnáho kontrojóra sú
súčasťou organizačnej schémy zamestnancov mesta Spišská Nová Ves, pretože ich pósobenie
je napojené na rozpočet mesta a na organizačné jednotky mestského úradu, ktoré zabezpečujú
výkonná funkcie pre ich činnosf.

Mestská polícia má spracovaný a schválený samostatný „Organizačný podadok
Mestskcj policie v Spišskej Novej Vsi“. ktorý upravuje najmá jej oranizačnú a riadiacu
štruktúru.

Utvar hlavného kontrolóra v rámci svojej činnosti:

- zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnenim úloh
blavného kontroléra.



- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu a flnančných operácii mesta a
hospodárenia s majetkom mesta1 ako aj hospodárenia rozpočtových a prispcvkových
organizácii mesta,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného

účtu mesta pred ich schválením v mestskom zaswpitel‘stve.
- kontroluje dodržwie podmienok na prijatie návratných zdrojov flnancovania,
- kontroluje správnost‘ a opodstatnenost‘ čerpania flnančných prostriedkov účelovo

poskytnutých z rozpočtu mesta a z mimorozpočtových fondov,
- kontroluje zjednodušené postupy verejného obstarávaiiia podľa zákona o verejnom

obstarávaní.
- kontroluje dodržiavanie štatútu Mesta, nadadeni a uzneseni MsZ.
- vedie evidenciu sťažností. petícií a podnetov občanov, kontroluje ich vybavovanie v
zmysle smemice o vybavovaní st‘ažností a petícií,
- kontroluje dodržiavanie ustaiioveni a plnenie úloh vyplývajúcich mestu zo
všeobecne závüzných právnych predpisov,
- kontroluje dodržiavanie intemých predpisov mesta.
- \7konáva d‘alšie kontroly, ak je tak uvedené v uzneseniach MsZ. alebo v
nariadeniach mesta.
- zabezpečuje gestorstvo komisie kontroly pil MsZ.

ŠTVRTÁ HLAVA

ZAMESTNANCI MESTSKÉIIO ÚRADU
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Práva a povinnosti zamestnancov mcstského úradu

(1) Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce a v
predpisoch na jeho vykonanie a v ďalšíeh všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Práva a povinnosti zamestnanlcov mestského úradu sú zakotvené tiež v pracovných
zmluvách, v Kolektivnej zmluve. v Pracovnom poriadku platnom pre zamestnancov mesta
Spišská Nová Ves, v d‘alších vnútroorganizačných predpisoch, v pokynoch a príkazoch
primátora, resp. prednostu mestského úradu.

PlATA HLAVA

VNÚTORNÝ CHOD ÚRADU

i6
Působnosť súvisiaca s vnútorným chodom úradu

Vnútomý chod úradu vjednotlhých oblastiach činnosti je podrobne uvedený
v interných predpisoch organizácie, ktoré sú prcdmetom schvaľovania vedenia Mestského
úradu a Mesta Spišská Nová Ves.



šIESTA HLAVA

ZÁVEiČNÉ USTANOVENIA
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(1) Vedúci zamestnanci mestského úradu sú povinni zabezpeČif oboznámenie poddadených
zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskór do dím nadobudnutia jeho
účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania po tomto dni, najneskór pri
nástupe do zamestnaiňa. Zamcstnanci musia byt‘ oboznámeni aj s prípadnými zmenami a
doplnkami tohto organizačného poriadku. Vedúci zamestnanci sú zároveň povirmí
vyžadovať jeho důsledné dodržiavaiiie.

(2) Organizačný poriadok mestského úradu je k dispozícii zamestnancom mestského úradu u
vedúcich jednotlivých organizačných jcdnotiek, prcdnostu mestského úradu a u primátora,
ktorí sú povinní umožnif do neho nahliadnuť.

(3) Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Nove] Vsi zo dím
31. 3. 2011.

(4) Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi nadobudol
platnosťdňom 1.3.2013.

V Spišskej Novej Vsi 1. 3. 2013

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

Priloiiy: Č. I — Rámcové náplne organizačnýchjednotiek



Príloha Č. I

RÁMCOVÉ NÁPLNE ORGANIZAČNÝCfl JEDNOTIEK

Kancdária primátora

Referát správy administrativy:
- koordinuje Časový a vecný program primátora mesta
- zabezpečuje protokol primátora
- pňjíma stránky, oliciálne delegácie a návštevy
- zabezpečuje styk a wkovania s ústrednými orgánmi a s orgánmi štátnej správy
a mými organizáciami a inštitúciami, vyšším územným celkom, cirkvami a pod.
organizuje porady primátora
- zabezpečuje agendu súvisiacu s udeľovanim Ceny mesta a Ceny primátora
- vedie památnú knihu
- eviduje poštu primátora mesta ajeho zástupcu
- plní ďalšie činnosti zabezpečujúce chod kancelárie podl‘a pokynov primátora
- spolupracuje pri vydávaní intemých predpisov upravujúce činnost‘ orgánov mesta
(rokovacie podadky Statút mesta)
- pripravuje Časový plán zasadnuti MsZ
- zabezpečuje po organizačno-technickej stránke zasadnutia MsZ (sústredenie
podkladov pre spracovanie pozvánky, zaslanie matedálov, vyhotovenie zápisnic a
návrhov na uznesenia, vyhotovenie uznesení, ich dowčenie a pod.)
- vyhotovuje a ovewje výpisy uzneseni
- zabezpečuje kompletizáciu materiálov zo zasadnuti MsZ pre archiváciu
- vedle centrálnu evidenciu a kontroluje plnenie uzneseni MsZ, spolupracuje pri
predkladani súhmných správ o ich plneni
- eviduje návrhy, pripomienky a interpelácie poslancov a kontroluje ich vybavenie
zverejňuje informácie zo zasadnuti MsZ v zmysle smemice mesta o poskytovaní
informácií na úradnej tabuli MsÚ
- zabezpečuje tvorbu rozpočtu mesta a kontrolu jeho čerpania v zverenom prvku
programového rozpočtu
- zodpovcdá za údržbu pdestorov Radnice
- zodpovedá za údržbu priestorov detašovaných pracovísk VS - Zimná 48
- zodpovedá za cestné motorové vozidlo a zabezpečuje jeho bežnú údržbu a evidenciu
jeho prevádzky
- vykonáva „kľúČovú službu“ v budove Radnice
- vedie presnú evidenciu obsahu príručného skladu kaiwelárie primátora mesta a
odpisuje výdaj materiálu zo skladu

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzt‘abov:
- podieFa sana budovaní a pozitivnom upevňovaní značky mesta ajeho zatraktívnenia
po stránke rozvoja cestovného ruchu, kultúry a športu
- monitoruje stav a vyhodnocuje potrebu propagačných a informačných materiálov a
upomienkovýeh prcdmetov pre potrcby prcdaja, propagácie a rcprezentácie primátora
a mesta
- distribuuje propagačné a informačně materiály
- zabezpečuje prezentáciu mesta a regiónu doma i v zahraniči

‚



- zabezpečuje masmediálnu politiku v oblasti cestovného ruchu
- zabezpečuje stratégiu mesta v oblasti cestovného ruchu a spracováva strategický plán
rozvoja cestovného ruchu v meste
- zodpovedá za prípravu a manažovanie koncepčných projektov a štúdií rozvoja
cestovného ruchu v meste a jeho okolí
- sleduje a zhromažd‘ujc informácie o možiiostiach čerpania prostriedkov z fondov
EU, dotácií ministerstiev a mých zdrojov v záujme rozvoja kultúry a CR
- spolupracuje pri príprave projektov na získavanie štátnych a neštátnych flnančných
zdrojov na rozvojové programy v oblasti CR
- aktívne sa zúčastňuje tvorby produktov CR a turistických balíkov v meste a v
destinácii Spiš
- zabezpečuje správu a obsahovú aktualizáciu web stránky mesta v sekcii Návštevník
- pripravujc podklady pre odborná publikácie a Časopisy zamerané na CR
- pripravuje analýzy a spracúva štatistiky z oblasti CR
- v rámci prenesených kompetencií v oblasti CR spolupracuje s vyšším územným
celkom, ministerstvarni a zahraničnými zastupiteľstvami v oblasti CR a propagácie,
s podnikatel‘skými subjektmi pósobiacimi v oblasti CR a s odbornými inštitúciami pri
príprave odborných sprievodcov pre CR
- zbiera údaje a podklady pre informačnú databázu subjektov pösobiacich v oblasti
CR, turistických aktivit, zaujímavosti a atraktivit mesta, regiónu a Slovenska
- organizačne zabezpečuje pobyty zahraničných návštev mesta,
- zodpovedá za organizačnú pripravu a zabezpečenie zahraničných ciest primátora
mesta, prednostu MsU, poslancov mestského zastupitel‘stva a zamestnancov MsU,
- zabezpečuje tlmočnicke a prekladatel‘ské služby
- zodpovedá za koordináciu spolupráce mesta so zahraničnými partnerskými mestami
- vedie dokumentáciu partnerských vzt‘ahov
- zabezpečuje vyúčtovania zahraničných pracovných ciest
- spraeúva a zostavuje návrh rozpočtu mesta a programového rozpočtu mesta a
vykonáva kontrolu čerpania rozpočtu
- zabezpečuje administratívne práce v súvislosu so schválenými finančnými
prostriedkami z fondov EU a mých zdrojov z oblasti kultúry a cestovného ruchu
- plní úlohy vyplývajúcich zo založenia a členstva mesta v 00CR Spiš
- vedle evidenciu žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle platného VZN mesta
- zodpovedá za uzatváranie zmlúv s organizáciami ktorým hola poskytnutá dotáeia
- zodpovedá za zverejnenie zmlúv na intemetovej stránke mesta
- zabezpečuje vecnú a číselnú kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom
- zverejňuje každý rok prijimateľov a výšku dotáeií
- zabczpcčuje agendu Komisie pre CR pri MsZ SNV
- zabezpečuje agendu Komisie pre posudzovanie poskytnutia dotácii pri MsZ SNV
- zostavuje celoročný kalcndár podujati mesta
- zabezpečuje tvorbu rozpočtu mesta a kontrolu jeho Čerpania v zverenom prvku
programového rozpočtu

Turistické informačné centrum
- poskytuje informácie orneste Spišská Nová Ves ajeho okolí
- zabezpečuje distribúeiu propagačných matedálov o meste Spišská Nová Ves vo
svojich pricstoroch
- zabezpečuje sprievodcovskú službu na vežu rim.-kat. kostola
- zabezpečuje prezentáciu mesta Spišská Nová Ves na výstavách CR



- zabezpečuje poskytovanie informácií potenciálnym návštevníkom prostredníctvom
soňvérového systému DESKLINE
- vedie štatisticků evidenciu návštevnosti turistického centra
- zabezpečuje vyplňovanie dotazníkov podYa požiadaviek
- zabezpečuje spňevodcovský a ubytovací servis pre turistické skupiny, podnikateľov,
individuálnych záujemcov na území mesta
- pripravuje pobyty a ponuky z oblasti cestovného ruchu pre tour operátorov.
novinárov a zástupcov zahraničných cestovných kancelárií, regionálnych zdwžení.
domácich a zahraničných hostí
- poskytuje informácie o všetkých aktivitách a subjektech, službách v oblasti
cestovného ruchu
- zabezpečuje predaj propagačného materiálu, vstupeniek a suvcnirov, v podstatnej
miere suveniry zabezpečuje vlastnými silami
- vedie skladové hospodárstvo a inventarizáciu majetku a tovaru prevádzky
zabezpečuje tvorbu rozpočtu mesta a kontrolu jeho čerpania v zverenom prvku
programového rozpočtu

Pracovník Ure styk s médiami
- zabezpečuje PR mesta a styk s médiami
- zabezpečuje mediálnu stratégiu a mediálne partnerstvá
- vydáva schválené oflciálne inforniácie o čirmosti orgánov mesta pre
masovokomunikačné prostriedky
- dokumentuje a zabezpečuje písemné a fotografické podklady a materiály z
mestských podujati fl tie spracováva do publicistickej podoby
- zabezpečuje korektúry a zorad‘ovanie prispevkov do Kultúmo-spoločenského
mesačnika informátor
- zabezpečuje, organizuje a vedie tlačové konferencie
- zabezpečuje správu a aktualizáciu webovej stránky
- monitoruje, vyhodnocuje a archivuje informácie publikované v médiách, správy
uverejnené v miestnej, regionálnej a celoštátnej tlačí
- pripravuje podklady a vyhl‘adáva odborné a ďalšie podklady k materiálom
potrebným prc práeu primátora
- zabezpečuje podklady pre tvorbu propagačných matcriálov
- zabezpečuje komunikáciu $ občanmi a zástupcami mesta v rubdkc .‚Listáreň“ a
„Otázky, námety a pdpomienky“
- pripravuje a distribuuje t]ačové správy mesta

Referát kultúrv
- prijíma oznámenia o konaní verejných kultúrnych podujati, vedic ich evidenciu
- zabezpečuje d‘alšiu koordináciu usporiadateľov pri organizovaní kultúrno-športových
a propagačno-reklamných verejných podujatí na verejných priestranstvách mesta
- zabezpečuje agendu umiestňovania technicko-zábavných zariadení a zariadeni
cirkusu
- koordinuje kultúrne aktivity a spoluprácu s ostatnými kultúrnymi inštitúciami na
území mesta pri zabezpečovaní významných projektov, v ktorých je mesto jcdným z
organizátorov, partnerov alebo účastníkov
- koordinuje, pripravuje a realizuje tradičné mestské kultúrne podujatia vrátane ich
organizačného a materiálneho zabezpečenia
- spracováva aktuálriy prehľad podujati a zabezpečuje jeho zverejnenie
- koordinuje a organizuje aktivity pre deti a mládež



- spolupracuje so základnými a strednými školami, školskými zariadeniami,
mládežníckymi organizáciami. neziskovými organizáciami pósobiacimi v oblasti
práce s det‘mi a mládežou
- zabezpečuje aktualizáciu internc(ovcj stránky mesta
- zabezpečuje prevádiku budovy detašovaných praeovísk Zimná 48
- zodpovedá za pňpravu podujatí zmneraných na upcvňovanic pozitivneho imidžu
mesta
- zabezpečuje pripravu pozvánok, plagátov a city lightov podujatí mesta
- zabezpečuje vydávanie tlačeného periodika mesta Informátor
- zabezpečuje vydávanic spoločného prehľadu kultúrnyeh podujatí na území mesta
- vedie a vykonáva pokladničné služby príjmovej pok]adne a výber poplatkov
spojených s kultúrno-spoločenským mesačnikom Informátor v budove Radnice
- personálne a materiátne zabezpečuje občianske obrady a slávností
- pripravuje podklady pre odmeňovanie účinkujúcieh na občianskych obradoch
a slávnostiach
- vyhotovuje príhovory na uvítania, prijatia, sobáše, pohreby a ďalšie akcie pre
primátora mesta. zástupeu primátora a d‘alšfeh predstaviteľov mesta a sobášiacich
- zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy mesta
- zabezpečuje agendu v súvislosti s činnosťou Komisie kultúry pri MsZ SNV
- spolupracuje s kronikárom mesta pd zbere, spracovaní podkladov a tvorbe Kroniky
mesta
- spolupracuje pri edičnej činnosti mesta
- zabezpečuje poradensků a metodiekú činnosť‘ v oblasti prípravy a realizácie
kultúmo-spoločenských podujati a aktivít
- zabezpečuje spraeova1ie štatistických výkazov za róznc oblasti kultúry pre NOC,
HC. MK SR
- zabezpečuje tvorbu rozpočtu mesta a kontrolu jeho čerpania v zverenom prvku
programového rozpočtu.

Oddelenie organizačné

Referát vnútornei správy:
- plni úlohy na úseku administrativy prednostu mcstského úradu,
- vykonúva informačnú službu v budove mestského úradu na Stcfánikovom nám. 1,
- zabezpečuje personálnu agendu úradu,
- zabezpečuje registratúru písomnostf, spisovú službu, úlohy podateľne,
- komplexne zabezpečuje vnútornů správu mestského úradu, prevádzku mestského

úradu a spravuje ním používaný majctok,
- vedle evidenciu pečiatok a zabezpečuje ich výrobu,
- vedie evidenciu všeobecne závazných nadadeni mesta a spolupracuje s ich tvoreami

pri priprave, zverejnení, konečnej ůpravc v súlade s príslušnou internou smernicou,
- organizačnc riadi a zabezpečuje voFby. referendum, alebo miestnc hlasovanie,
- vedle agendu podnikatel‘skej činnosti a obchodnej siete na území mesta,
- vydáva osvedčcnia o zápise do evidencie samostatnc hospodáriaeich roľnikov, vedie

leh cvidenciu,
- organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh Spišského trhu a Vianočného trhu.

Referát inlbrmačnýeh technolóii:
- usmenuje organizačné útvary a organizácie v zriaďovateľskej pósobnosti mesta v



otázkach evidencie, zabezpečenia intbrmačných tokov, rešpektovania noriem,
štandardov výmeny informácií a nasadzovania informačných Iechnológii,

- navrhuje riešenia na zabezpečenie ochrany výpočtovej techniky, údajov a
iníbrmácií,

- zabezpečuje prevádzku infomiačného systému, internej a počitačovej siete úradu
LAN a extemej počitačovej siete WAN a pripojenie extemých praeovísk k nim,

- pripravuje podklady pre plánovanie flnanČných prostdedkov na prevádzku
informačného systému, predkladá analýzy a koncepčně riešenia rozvoja,

- vykonáva dohl‘ad nad dodržiavanim zákonných ustanoveni pri ochrane a spracovaní
osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.,

- spravuje telefónne ústredne, zabezpečovacie systémy, dochádzkové a prístupové
systémy a digitálne tclekomunikačné a dátové okruhy slúžiace pre ich funkčnosť,

- zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a
databázových aplikáeií, ich arehiváciu a evidenciu.

- realizuje inštaláciu verzii aplikačných programov. predkladá návrhy a požiadavky k
novým verziám. odlad‘uje a uplatňuje reklamácie pri programových chybách,

- zabezpečuje údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia,
- zabezpečuje a zodpovedá za obstarávanie prcvádzkového materiálu pre výpočtovů

techniku,
- zabezpečuje antivírovú ochranu informačného systému a aktualizáciu virových

databáz,
- zabezpečuje konccpeiu rozvoja informačných technológii samosprávy mesta a podieľa

sa na tvorbc a priprave projcktov, rozvoja digitálnej gramotnosti obyvateľov mesta a
zvyšovania prístupnnsti k širokopásmovému Internetu,

- zabezpečuje kompatibilitu informačných systémov mesta ajeho časti.

Matrika a evidencia obyvateľov:
- plní úlohy na úseku matriky,
- vedie miestnu evidenciu obyvatel‘stva.
- spristupňuje informácie z miestnej evidencic obyvateľov na základe podaných

žiadosti,
- zabezpečuje agendu súvisiacu s označovaním ulic, budov a mých verejných

priestranstiev.
- vykonáva činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a

spracováva údaje v centrálnom programe REGOB,
- organizačne zabezpečuje úlohy zbcru šatistických údajov,
- vykonáva agendu na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov podľa príslušnej

legislativy SR.

Referát osvedčovacej agendy:
- vykonáva osvedčovanie listin a podpisov na listinách v zmysle zákona č. 599/2001

Z. z. v znení neskoršich predpisov,

Referát krizového riadenia CO. PO a BPP:
- vedie krizový plán mesta a povodňový plán mesta,
- zodpovedá za problematiku cdstraňovania havárii alebo mimodadnych situácii,
- komplexne zodpovedá za agendu CO (vrátane evakuačného plánu mesta),
- zodpovedá za vedenie utajovanej a neutajovanej agendy,
- zabezpečuje realizáciu úloh v oblasti BOZP na pracoviskách mesta,



- zabezpečuje realizáciu úloh vyplývajúcich pre mesto z legislatívnych noricm
protipožiamej ochrany a aktivit a úloh vyplývajúcich z rozvojových dokumentov
mesta, najmä PHSR ajeho Akčného plánu.

Referát rozvoja mesta:
- koordinuje implcmentáciu Rozvojového plánu (PHSR), ‚

- vykonáva agendu rozvoja mesta presabujúcu rámec činností oddelení Msti a
integruje relevantné činnosti týchto orgariizačných jednotiek v súlade s cieľmi a
aktivitami rozvoja mesta,
- zabezpečuje činnosti zamerané na rozvoj mesta v oblastiach plánovania a
programovania rozvoja mesta a pripravy a manažmentu projektov rozvoja mesta,
- iniciuje, pripravujc a realizuje zámely a projekty v oblasti mestskej a prímestskej
infraštruktúry cestovného ruchu, spolupracuje s ďatšími subjektmi pri tvorbe a
spracovávaní projektov zamcraných na rozvoj cestovného ruchu, spolupracuje s
Kanccláriou primátora na propagačných a marketingových aktivitách mesta,
- spravuje, v spolupráci s Lesami mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., Lesný športový
areál Grajnár.

Právny referát:
- zastupuje mesto Spišská Nová Ves vo všetkých právnych veciach podľa všeobecnej

plnej moci,
- zastupuje mesto Spišská Nová Ves v prípade, ak je Mesto ustanovené za opatrovníka,
- poskytuje právnu pomoc všetkým organizačným jednotkám mestského úradu

a mestskej policie, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
- sleduje Iegislatívu SR v relevantných oblastiach výkonu samosprávy Mesta,
- vydáva stanoviská a spracováva materiály k pripravovaným nariadeniam a mým

právnym úpravám na úseku samosprávy mesta,
- vybavuje žiadosti o náhradu škody spbsobenej na majetku a zdraví fyzických

a právnických osbb,
- metodicky usmerňuje uplatňovanie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok),
- vymáha pohľadávky mesta prostrednictvom súdnych konaní a exekúcii, odstúpené

zjednotlivých organizačných jednotiek mestského úradu,
- vybavuje priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien

a doplnkov a vedie evidenciu priestupkov,
- vedie evidenciu a kontroluje postup pri vybavovaní žiadosti v zmysle zákona o

slobodnom prístupe k informáciám,
- vybavuje a spolupracuje s organizačnými jednotkami mestského úradu pri vybavovaní

priestupkov podľa osobitných predpisov,
- archivuje originály, vedie evidcnciu a kontroluje zmluvné vzt‘aby Mesta,
- spracováva zmluvy podľa podkladov jednotlivých organizačných jcdnotiek mestského

úradu,
- zabezpečuje právnu informovanost‘ zamestnaneov mestského úradu podľa obsahu ich

pracovnej náplnc.

Oddelenie finančně

Referát rozpočtu a účtovnictva:
- spracováva návrh rozpočtu vrátane jeho zmien,
- zabezpečuje rozpis rozpočtu podľa rozpočtovej klasiňkácie vrátanc zmien,
- zabezpečuje spracovanie programového rozpočtu vrátane merateľných ukazovateľov



- pripravujc návrhy všeobecne záväzných nariadení spravovaných miestnych daní a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Referát exekučného konania:
- vykonáva vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom cxekučnom konaní,
- predkladá návrhy na vyh!ásenie konkurzov na daňových dlžníkov,
- prihiasuje daňové pohl‘adávky do dražieb. konkurzov, reštmkturalizácií a likvidácií,
- zúčastňuje sa prieskumných a rozvrhových pojednávaní na príslušných súdoch a
úradoch.
- zabezpečuje súčinnosť so štátnymi a mými orgánmi a mými správcami daní,
- vedle daňové exekučné konanie a využiva pdmerane všetky formy jej výkonu,
- zriaďuje záložné práva a zabezpečuje daňové nedoplatky,

vedle centrálnu evidenciu daňových nedoplatkov,
- zabezpečuje právne a procesně úkony pri vymáhaní pohľadávok v rámci
konkurzného a reštrukturalizačného konania.
- spolupracuje s daňovými úradmi pri výkone daňového exekučného konania,
- vedle pisonmú evidenciu vymáhaných pohl‘adávok a pňjima opatrenia voči
neplatičom,
- zabezpečuje súčinnosť s tretimi osobami vzmysle platnej právnej úpravy,
- prcdkladá návrhy na odpísanic alebo odpustenie daňových pohľadávok a daňových
ncdoplatkov,
- predkladá ročně správy o stave pohl‘adávok na zasadnutie MsZ,
- zabczpcčuje výkon rozhodnuti v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.,
- zastupuje mesto Spišská Nová Ves ako správca dane v konkurznom a exekučnom
konaní,
- udeľuje individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostrednictvom
výhemých pristrojov,
- komplexne spracováva agendu hazardných hier,
- zúčtováva platby — správny poplatok za výhemé prístroje,
- eviduje a kontroluje odvody z hazardných hier (stávkových hier, hazardných hier
prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadeni obsluhovaných priamo
hráčmi, videohier),
- vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách.

Oddelenie správy majetku

Referát správy majetku mesta:
- vedle evidenciu majetku mesta, zabezpečuje jeho spravovanie a uživanie,
- zabezpečuje poisťovanie majetku mesta,
- realizuje skladovanie a predaj nepotrebného hnutel‘ného majetku mesta,
- zabezpečuje skladovanie cudzieho hnuteľného majetku vypratávaného z bytových

a nebytových priestorov na základe súdnych rozhodnutí,
- zabezpečuje prevody vlastníctva mestských bytov.

Rekrát nchnuteľností:
- vedie evidenciu nehnuteľného majetku mesta,
- zabezpečuje prevody vlastníctva pozemkov, budov a stavieb,
- zabezpečuje prevody vlastníctva mestských bytov,
- realizuje úlohy v oblasti uživania pozemkov a budov mesta,
- rieši reštitučné nároky občanov a cirkví,
- spravuje nebytové objekty mesta určené na prenájom alebo výpožičku a zabezpečuje

ich bežnú údržbu a prevádzku,



v aplikačnom programe účtovníctva,
- sleduje plnenie príjmov a čerpanie schválených výdavkov rozpočtu,
- sleduje dodržiavanie rozpočtových pravidiel hospodárenia s finančnými

prostriedkami mesta,
- spracováva návrh záverečného účtu mesta,
- zabezpečuje vedenie účtovníctva podľa zákona o účtovnictve vrátane spracovania

individuálnej účtovnej závierky,
- spracováva konsolidovanú účtovnú závierku za mesto ako materská účtovriá

jednotka,
- spracováva mesačný monitoring pre MF SR,
- zúčtováva tuzemské a zahraničné pracovné cesty,
- spracováva vnůtomé predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva a rozpočtu,
- kontroluje účtovně výkazy za zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
- zabezpečuje platobný styk,
- zabezpečuje pokladničnú službu,
- vedie mzdovú agendu vrátane rozborov mzdových výdavkov a výkaznictva,
- zabezpečuje zúčtovanie poskytnutých transferov a dotácií zo SR,
- vyjadruje sa k návrhom akčných plánov z pohľadu flnančného zabezpcčenia

jednotlivých projektov a ich rozloženia v čase vzhľadom na ĺinančné možnosti
mesta,

- vyjadruje sa k návrhom jednotlivých projektov vo fáze prípravy z pohľadu ich
povinného koflnancovania, tvorby cost-beneIit analýz a pod.,

- spolupracuje na ňnančnom dadení všetkých schválených a implementovaných
projektov z pohl‘adu rozpočtu a vedenia účtovníctva.

Oddclenie správy daní a poplatkov

Referát dani a poplatkov:
- zabezpečuje správu miestnych dani a poplatkov v zmysle platných právnych
predpisov(daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanic vcrejného pricstranstva.
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady),
- zabezpečuje poskytovanie komplexných informácii pre klientov z oblasti miestnych
dani a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; informácie sůvisiace
s pdhlásenim a odhlásenim miestnych daní a poplatkov; vydávanie potvrdení pre
potreby sociálnej dávky (príspevok na bývanie); vydávanic potvrdcní o nedoplatkoch
na rózne účely (napr. k žiadostiam o dotácie),
- zabezpečuje kontrolu na úseku právnych vzťahov k nehnuteľnostiam pre účely
výberu daní,
- vcdie cvidenciu došlých podaní v súvislosti s daňovým a správnym konanim a ich
vybavenie, evidenciu vydaných písomnosti,
- zabezpečuje evidenciu a vyrubovanie daní a poplatku; účtovanie a kontrolu platieb;
vyrubovanie úroku,
- vykonáva miestne zisťovania a kontrolnú činnost‘,
- eviduje predpis a úhrady nájomného podľa nájonmých zmlúv,
- prihlasuje pohl‘adávky do dedičského konania,
- zabezpečuje odbornc a organizačnc domčovanie rozhodnuti danc z
nehnutel‘ností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (odborný
garant),
- vyhotovuje výkazy prc flnančné oddelenie; štatistické výkazy pre MF SR týkajúcich
sa dane z nehnuteľnosti,



- zabezpečuje bežnú údržbu a prevádzku bytového fondu mesta.

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Referát územného plánovania:
- pósobí ako orgán územného plánovania a rozvoja mesta,
- obstaráva územnoplánovacie dokumentácie,
- obstaráva projektové dokumentácie pre rozvoj mesta,
- poskytuje odborné poradenstvo pri tvorbe a aktualizácii PFISR ako aj zapracováva a

integruje rozvojové cide vyplývajúce z PHSR do príslušných stupňov
územnoplánovacej dokumentácie mesta, ako aj do rozhodovania o umicstňovaní
stavieb, prevádzok na území mesta,

- aktívne participuje na tvorbe a aktualizáeii rozvojových programov mesta,
- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu a aktívne participuje na pripravc a manažmente

rozvojových projektov mesta.

Referát stavebného noriadku:
- vykonáva rozhodovaciu činnosť na úseku stavebného poriadku, vrátane ukladania

pokút,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu a štátneho odborného dozoru,
- aktívne participuje na tvorbc a aktualizácii rozvojových programov mesta.

Referát životného prostredia:
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné

prostredie v oblastiach: ochrany ovzdušia, vodnej správy, ochrany prírody a krajiny,
vodnej správy:
a) Ochrana ovzdušia:
- vydáva rozhodnutia ku MZZO (malé zdroje znečistenia),
- vydáva súhlasy na povoľovanie stavieb MZZO vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich
užívanie s udanim podmienok,
- vydáva súhlasy na vykonávanie Činností uvedených v zozname, ktorý uverejni
Ministerstvo životného prostredia,
- vydáva súhlasy na zmenu používaných paliv a surovín, technologických zariadeni
MZZO, na zmeny ich využivania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
- vydáva rozhodnutia o poplatkoch za MZZO,
- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO a podmienky ich
prevádzkovania,
- vykonáva kontrolnú činnosť na úseku MZZO,
- ukladá prevádúovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu a pokuty,
h,) Ochrana prírody a krajiny:
- vydáva rozhodnutia spojené s výrubom drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny Č. 543/2002 Z. z. v zncni neskorších zmien a doplnkov,
c)Vodná správa:
- rozhoduje v prenesenom výkone pósobnosti na úseku štátnej vodnej správy podl‘a *
63 zákona č. 364J2004 Z. z. o vodách, t.j. vydáva povolenia pre individuálnc
zásobovanie pitnou vodou - zdadenie vodohospodárskeho diela - studne a vyjadrenia
ku zriadeniu vodohospodárskeho diela — žumpy,
- rozhoduje v pochybnostiach podľa 48 ods. I aJ zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách
(vodný zákon) o rozsahu povinností správcu (vlastníka, užívateFa) nehnuteľnosti pri
vodných tokoch, t.j. umožnit‘ správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia.
d) Komunálna hygiena:
- je dotknutým orgánom (vydáva vyjadrenia) pre rozhodovanie Regionálneho
hygienika,



- vydáva rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy na úseku komunálnej hygieny - hluk,
prašnosť.
c,) Chov psova rvicraI:
- rieši priestupky v zmyslc príslušného VZN o chove zvierat a niektorých
podmienkach chovu psov na území mesta,
- vcdie evidenciu psov v zmysle zákona o niektorých podmienkach chovu psov
v platnom zneni.

Oddeienie výstavby a dopravy

Referát výstavby a rozvoja bývania:

- vypracováva lnvestičný plán rozvoja mesta, zabezpečuje a koordinuje investičnú
výstavbu na území mesta Spišská Nová Ves podľa schváleného Ákčného plánu
rozvoja mesta a rozpočtu mesta v oblasti rozvojových programov ti projektov,

- zabezpečuje verejno-prospešné služby (mestské komunikáeie, svetelná signalizácia,
zimná údržba, dopravné značenie, prístrešky MHD),

- pripravuje projektovú dokumentáciu slavby pre stavebné povolenic,
- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu a aktivne participuje na pripravc a manažmente

rozvojových programov a projektov mesta v danej oblasti,
- vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku rozvoja bývania,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- aktivne participuje na pripravc a manažmente rozvojových programov a projektov

mesta v dancj oblasti.

Referát dopravy:
- zabezpečuje výkon äinkcie cestného správneho orgánu na úseku dopravy,
- vykonáva štátny odborný dozor v cestnej doprave,
- plni funkciu správcu miestnych a účelových komunikácii,
- participuje na tvorbe prislušnýeh koncepčných dokumentoch mesta (napr. Generel

dopravy, Koncepciu rozvoja dopravy, Program budovania cyklotrás v mestc a pod.)
a na aktualizácii rozvojových programov Mesta týkajúcieh sa dopravného systému
mesta. dopravncj infraštruktúry‘ mesta a dopnvno-inžinicrskyeh sietí mesta ako aj
ďalších rozvojových projektov mesta v danej oblasti.

Oddelenie komunálncho sej-visu

Referát vereinopwspešných prác:

- vydáva stanoviská a rozhodnutia v oblasti odpadového hospodárswa
a kontroluje ich plnenie,

- vedie evidenciu majetku mesta na úseku životného prostredia (zeleň, prvky drobnej
architektúry, detské ihriská, smetné koše, lavičky),

- vydáva stanoviská na ochranu drevín, k druhovému zloženiu drevin
a náhradnej výsadbe,

- zabezpečuje ošetrovanie a údržbu verejnej zelene, budovariie novcj zclene,
- zabezpečuje čistenie mesta strojně i ručně (jamé ajesenné upratovanie,

odstraňovanie divokých skládok),
- zabezpečuje vývoz malých smetnýeh košov, zbemých nádob

a kontajnerov na separovaný zber,
- zabezpečuje správu, údržbu a inováciu detských ihrfsk v meste, fontán v meste,
- riadi stredisko údržby,



- navrhuje/dáva podncty pre tvorbu a aktívne participuje na tvorbe a aktualizácii
rozvojových programov mesta v danej oblasti.

Stredisko údržby:
- vykonáva práce charakteru ručného čistenia mesta, údržby verejnej zelene, údržbu
drobnej architektúry a manuálne práce podl‘a potrieb mestského úradu.

Referát správy cintorínov a WC:
- správa a údržba cintorínov mesta, starostlivosť o vojnové hroby,
- správa a údržba mestských verejných WC.

Referát eneretikv:
- správa verejného osvetlenia mesta a mestského kamcrového systému,
- vypracováva zmluvy na umiestnenie reklamných zadadení na stlpoch verejného

osvet!enia,
- zabezpečuje revizie vyhradcných ekktrických zariadeni do 1000V vrátane

bleskozvodov,
- zabezpečuje zmluvné vzťahy a komunikáciu s distribúlormi energií (elektrická

energia, plyn, teplo, voda),
- aktívne sa podicľa na tvorbe a pdprave programov a projektov, tkajúcich sa Koncepcic
rozvoja mesta v tepelnej energetike a vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Oddclenie sociálnych vecí

Referát sociálnych služieb:
- zabezpečuje agendu poskytovania sociálnej služby pre fyzické osoby. ktoré sú
odkázané na túto službu,
- poskytuje základné sociálne pomdenstvo,
- zabczpcčuje prevádzku Domu humanity,
- vedie agendu porušenia zákazu požitia alkoholických nápojov a mých návykových
látok maloletou (do 15 rokov) alebo mladistvou (do 18 rokov osobou v zmysle
platných zákonov,
- vybavuje žiadosti ojednorazovú dávku osób v hmotnej núdzi,
- riadi činnosť klubov dóchodcov,
- spolupracuje s organizáciami tretieho sektora v sociálnej oblasti,
- zabezpečuje súčinnost‘ pri poskytovaní charakteristik pre políciu, súdy a mé štátne
inštitúcie,
- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu rozvojových projektov mesla,
- poskytuje štatistické údaje o poskytovaní sociálnych služieb na účely spracovania
štatistickýcb zisťovani,
- vedie evidenciu poberateľov príspevku na bývanie,
- zabezpečuje agendu teréanej sociálnej práce.

Referát sociálnych služieb a bvtov:
- poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- zabezpečuje agendu spojenú s prenájmom mestských bytov,
- poskytuje súčinnosf UPSVaR pri zisťovani rodinných, bytových a sociálnych
pomerov dieťafa a jeho rodiny na účely vykonávania opatreni soeiálno-prúvnej
ochrany dcti a sociálnej kurately,



- vedie agendu pomšenia zákazu požitia alkoholických nápojov a mých návykových
látok maloletou (do 5 rokov) alebo mladistvou (do 18 rokov) osobou v zmysle
platných zákonov,
- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu rozvojových projcktov mesta,
- poskytuje štatistické údaje o poskytovaní sociálnych služieb na účely spracovania
štatistických zisťovaní,

Sociálni pracovníci:
- podiel‘ajú sa na realizácü projektu terénncj sociálnej práce,
- navrhujú a dávajú podnety pre pripravu a tvorbu projektov, týkajúcich sa
komunitného rozvoja mesta.

Školský úrad a oddelenie školsti‘a, mládeže a športu

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva:
- vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy
a vzdelávania maloletého alebo zancdbávania starostlivosti o povinnú školskú
dochádzku žiaka,
- vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol daditeľ,
- v školách, ktorých je zdaďovateľom kontroluje dodržiavanie všeobecne závázných
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je
v pósobnosti Státnej školskej inšpekcie,
- kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov na prislušný školský rok,
- poskytuje odbomú a poradenskú čirmosf školám a školským zariadeniam,
- poskytuje alebo sprostredkuje právne poradenstvo daditeľom,
- koordinuje a zabezpečuje metodickú činnost‘ pre školy a školské zariadenia
prostrednictvom klubových rád a mých poradných orgánov.

Realizuje samosprávne kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve:
- predkladá návrhy na racionalizáciu siete škůl a školských zariadení,
- vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách
v zriad‘ovateľskej působnosti mesta,
- zabezpečuje a vedic personálnu agendu riaditel‘ov škól,
- spolupracuje s komisiou pre mládež a šport, komisiou pre školstvo a vzdelávanie
a mestskou školskou radou, ktorej predkladá na vyjadrenie úlohy stanovené zákonom
Č. 59612003 Z.z.
- spracúva a poskytuje informácie v oblasti vzdelávania vo svojej působnosti orgánom
štátnej správy a verejnosti,
- vyjadruje sa ku zmluvám o nájmoeh a prenájmoch priestorov škůl a školských
zariadcní,
- sumarizuje požiadavky škól na materiálno-technické vybavenie škůl a predkladá na
schválenie návrhy škól a školských zaňadeni na investicie na príslušný kalcndámy
rok,
- predkladá MsZ na schválenie VZN v oblasti flnancovania škůl, správy škól a
zabezpečenia povinnej školskej dochádzky,
- vybavuje sťažnosti zákonných zástupcov detí a žiakov škůl a školských zariadcní,
- realizuje rozpis ňnančných prostriedkov pridelených MŠVVaS na príslušný
kalendámy rok a informuje v pdebehu roka o jeho zmenách, realizuje rozpis



flnančných prostdedkov na špeciňká v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z., realizuje
mesačný rozpis flnančných prostriedkov na originálne kompetencie pridelené
zriad‘ovateľom, administratívne zabezpečuje vrátky prijmov škól a školských
zariadení, prideľuje v zmysle VZN ňnančné prostriedky školám mimo svojej
zriad‘ovateľskej pósobnosti,
- sumarizuje zmeny rozpočtu škól a školských zariadeni a predkladá ich na schválenie.
- kontroluje čerpanie výdavkov a plnenie príjmov škól mesačne, resp. kvartálne,
- sumarizuje a predkladá výkazy podľa pokynov MŠVVaŠ a predkladá podklady pre
zabezpečenie flnancovania na nasledujúci kalendámy rok,
- vcdie komplexnú agendu detí v hmotnej núdzi a životnom minime a predkladá
žiadosti na dotácie Uradu práce, sociálnych ved a rodiny, mesačne realizuje zmeny
v zoznamoch žiakov a vyúčtovanie dotácií
- vedie komplexný register žiakov a zamestnancov škól,
- pripravuje, predkladá a podieľa sa na priprave koncepčných rozvojových materiálov
týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, spracúva a sumarizuje správy o výchovno
vzdelávacej činnosti škól v zriaďovateľskej působnosti mesta
- zabezpečuje spoločenské a vzdelávacie podujatia (Deň učiteľov, Medzinárodný deň
šwdentov...)
- pripravuje, predkladá a podiel‘a sa na príprave konccpčnýeh rozvojových materiálov
v oblasti športu pre všetkých, flnančne a organizačne zabezpečuje športové podujatia
pre rozvoj masového športu a zdravého životného štýlu (Vyhodnotenie najlepšich
špoflovcov mesta, Večerný beh mestom, Spišská šponové hry detí a mládeže, Zdravá
mesto...)
- zabezpečuje správu a inštalácie aplikačného programového vybavenia na úseku
hospodárskeho zabezpečenia škól a správu Rezortného informačného systému
v rezorte školstva za školy a SZ vo svojej zriaďovatel‘skej působnosti.



Rozdel‘ovník:

Meno a prienisko

Plr Dr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

Mgr. Leu Grečková
zástupkyňa primátora

J UD,. Michal Komun,, PhD.
náčel,iik Mestskej polície

big. Hyacintu Zozuľáková
hlavná kontrolórka mesta

Ing. Jela Bednd,ová
prednostka Mestského úradu

Ing. Marián Kellner
vcdůci oddclenia správy majetku

Ing. Andrea Jančíková
vcdúca kanceláric primátora

Ing. RNDr. Livia Brovková
vedúca organizačnčho oddelenia

Ing. arch. Teodor Štubňa
vedúci odd. Cu. plánovania a stav.

PaedDr. Ján Olejník
vedúci odd. komunálneho servisu

Ing. Peter Susa
za vcdúceho oddelenia výstavby a dopravy

Ing. Ľubomír Pastiran
vedůci oddelenia sociálnych veci

ing. Iveta Topoliová
vedúca flnančného oddelenia

‚--t JIng. Pavol Kosalko /

vedúci oddclcnia správy daní a poplatkov Z .? Ji) / -

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedůca školského úradu, odd. školstva, mládeže y .

a športu
.

. /

Anna Vikartovská ‚‘‘, /
rtferent personálnej práce ĺ .- ‘J J
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Organzačný poriadok Mestského úradu za dňa 1. 3. 2013 s platnosfou od 1. 3. 2013.
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