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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
 schvaľuje  
 
predložený Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, vrátane 
Organizačnej schémy zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves, s platnosťou od 1. 10. 2008. 
 
  
 



Dôvodová správa 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 19. 6. 2008 

schválilo Organizačnú štruktúru zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves (MsÚ) uznesením č. 

341 s platnosťou od 1. 7. 2008. V súvislosti s prijatými zmenami a doplnkami organizačnej 

štruktúry, najmä v oblasti rozvojových aktivít mesta, vznikom útvaru rozvoja mesta a 

prechodom kompetencií na samosprávy, zmeny v legislatíve bolo potrebné vykonať taktiež 

zmeny v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

   

 Vyššie uvedené dôvody viedli k doplneniu Organizačného poriadku Mestského úradu 

o náplň činnosti útvaru rozvoja mesta, doplnenie a upresnenie rámcových náplní jednotlivých 

organizačných jednotiek Mestského úradu, špecifikáciu činností útvaru hlavného kontrolóra 

a úpravu par. 1 – 17 v súlade s platnou legislatívou SR a schválenou Organizačnou štruktúrou 

zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves. 

 

Súčasťou Organizačného poriadku Mestského úradu je organizačná schéma 

zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves. Po prehodnotení náplní činností jednotlivých 

organizačných jednotiek Mestského úradu a náplní činností jednotlivých zamestnancov, 

s cieľom dosiahnutia efektívnosti a hospodárnosti činnosti Mestského úradu, je navrhnuté 

zníženie počtu zamestnancov na organizačnom oddelení, referáte vnútornej správy o jedného 

pracovníka – z pôvodného počtu 15 na 14 zamestnancov, s účinnosťou od 1. 10. 2008. 

 

Predložený návrh Organizačného poriadku Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, 

vrátane Organizačnej schémy zamestnancov Mesta, nadobudne  účinnosť od 1. 10. 2008. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 17. 9. 2008 
 
 
       Ing. Peter Petko 
         prednosta Mestského úradu 
 
 
 
 
 



Primátor Mesta Spišská Nová Ves v súlade  
so Štatútom Mesta Spišská Nová Ves 

 
 

v y d á v a 
 

ORGANIZA ČNÝ PORIADOK  
MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

 
 

PRVÁ HLAVA 
 

 
ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

 
§ 1 

Predmet organizačného poriadku mestského úradu 
 
(1) Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „mestský úrad“) 

je základnou organizačnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých  
zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „mesto“) v rámci pôsobnosti tohto 
Organizačného poriadku. 

(2) Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné 
členenie a  pôsobnosť jednotlivých odborov, útvarov, oddelení a referátov a ich vzájomné 
vzťahy. 

 
§ 2 

Pracoviská mestského úradu 
 

Mestský úrad má v Spišskej Novej Vsi zriadené tieto pracoviská: 

 
Mestský úrad - Štefánikovo nám. 1, 
Radnica - Radničné nám. 7, 
Detašované pracovisko vysokých škôl - Zimná 48, 
Sklad MsÚ - Topoľová 19, 
Stredisko ručného čistenia - Šafárikovo nám. 5,  Topoľová 19, 
Dom Humanity - Tehelná  27, 
Klub dôchodcov - Levočská 1, 
Klub dôchodcov - Fabiniho 7, 
Klub dôchodcov - Požiarna zbrojnica, Novoveská Huta – Hnilecká cesta 19, 
Správa cintorínov - Slovenská 1,  
Verejné toalety - Letná 49, Radničné nám. 1845, Chrapčiakova 17, 
Sklady CO - Z. Nejedlého 3938, Námestie SNP 2, Sadová 13, 
Klub hasičov -  Letná 52. 

 
§ 3 

Postavenie a hlavná činnosť mestského úradu 
 
(1) Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 

(ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) a primátora mesta (ďalej len „primátor“). 



(2)  Mestský úrad najmä: 
a) zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora 

ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom, 
b) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva,  
c) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského 

zastupiteľstva, mestskej rady a komisií, 
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom 

konaní, 
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a 

rozhodnutia primátora. 
 

§ 4 
 Právne postavenie mestského úradu 

 
(1) Mestský úrad je inštitúciou bez právnej subjektivity. 
(2) Vnútorné členenie mestského úradu je dané organizačnou schémou zamestnancov mesta, 

ktorú schvaľuje  mestské zastupiteľstvo. 
 

§ 5 
 Financovanie a hospodárenie mestského úradu 

 
(1) Objem  mzdových  prostriedkov  a  rozsah  finančných prostriedkov potrebných na 
činnosť úradu v príslušnom roku určuje mestské zastupiteľstvo.  

(2) Mestské zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov  
upraviť v priebehu kalendárneho roka. 

(3) Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú Pravidlá hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves a Zásady hospodárenia s majetkom 
Mesta Spišská Nová Ves. 

 
DRUHÁ HLAVA 

 
POSTAVENIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA, PRIMÁTORA  

A ZÁSTUPCU  PRIMÁTORA VO VZ ŤAHU K MESTSKÉMU ÚRADU 
 

§ 6 
Postavenie mestského zastupiteľstva 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k mestskému úradu: 

a) určuje organizačnú schému mestského úradu, 
b) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 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 finančnými  

prostriedkami v rozsahu  a za podmienok stanovených osobitnými predpismi mesta, 
uvedenými v § 5, ods. (3) prvej hlavy tohto organizačného poriadku, 

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

e) schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje 
záverečný účet mesta, 

f) schvaľuje ďalšie organizačné normy (poriadok odmeňovania a iné). 
 



(2) Mestské  zastupiteľstvo  rozhoduje  aj o  ďalších  veciach  súvisiacich s činnosťou 
mestského úradu v dôležitom mestskom záujme. Ďalšie kompetencie mestského 
zastupiteľstva upravené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  týmto nie sú dotknuté. 

§ 7 
 Postavenie primátora 

  
(1) Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. 
(2) Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-

právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je 
správnym orgánom. 

(3) Právomoci uvedené v odseku (2) tohto § sú zastupiteľné 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 v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými 

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

b) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, Štatútom 
mesta, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené mestskému 
zastupiteľstvu, 

c) v pracovnoprávnych a mzdových veciach plní úlohu vedúceho organizácie, 
d) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych veciach, 
e) schvaľuje podanie žalôb. 

(5) Ďalšie kompetencie primátora upravené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov tým nie sú dotknuté.  

 
§ 8 

Postavenie zástupcu primátora  
 
Zástupca primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora: 

1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
2. vykonáva úkony a úlohy súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady, 
3. zastupuje primátora vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám  a 

fyzickým osobám, 
4. v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov 

mesta vykonáva pôsobnosť primátora len v prípade uvoľnenia postu primátora 
mesta, alebo dlhodobej nespôsobilosti na výkon funkcie, resp. dlhodobej 
neprítomnosti. Počas bežnej neprítomnosti primátora, zástupca zastupuje primátora 
v ním stanovenom rozsahu. 

 
Pri plnení úloh a činností najmä: 

1. dohliada na prípravu všeobecne záväzných nariadení mesta, spolupracuje pri 
plnení úloh legislatívneho charakteru a pri riešení právnych problémov, 

2. koordinuje činnosť komisií a ich súčinnosť s mestskou radou, 
3. spolupracuje pri riešení rozdelenia úloh, fungovania mestského úradu a jeho 

súčinnosti s orgánmi mesta a mestského zastupiteľstva, 
4. zabezpečuje ďalšie činnosti v rámci kompetencií schválených mestským 

zastupiteľstvom. 
 



§ 9  
                        Postavenie hlavného kontrolóra 

 
 Osobitné postavenie má  hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór za svoju činnosť 
zodpovedá mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  

 
 

TRETIA HLAVA 
 

 ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU 
 

§ 10 
 Úvodné ustanovenie 

 
(1) Organizáciu mestského úradu určuje mestské zastupiteľstvo. 
(2) Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu. 
(3) Mestský úrad sa člení na odbory, útvary, oddelenia a referáty. 

 
§ 11 

 Prednosta mestského úradu 
 

(1) Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor. 
(2) Funkciu prednostu Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi môže vykonávať iba občan 

Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. 
(3) Prednosta mestského úradu zodpovedá 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 činností mesta 

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

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

odsúhlasení primátorom a je zodpovedný za ich údržbu, 
e) je zodpovedný za plnenie úloh spojených s ochranou a hospodárením s majetkom 

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

úradu, v rozsahu určenej náplne práce a osobitnými smernicami pre podpisovanie 
písomností a dokladov a podľa pokynov, resp. plnomocenstva udeleného primátorom 
mesta, 

g) stará sa o zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mestského úradu, 
h) v súčinnosti s primátorom mesta organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase 

nebezpečenstva alebo ohrozenia, 
i) spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
j) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, 
k) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, alebo primátor, 
l) počas svojej neprítomnosti poveruje jedného z vedúcich odborov svojim zastupovaním.  

 
 

 



§  12 
Organizačné jednotky mestského úradu 

 
(1) Mestský úrad  je zložený z útvarov a odborov, ktoré sa členia na oddelenia a  referáty. 
  
(2) Útvar je samostatná organizačná jednotka, ktorá podlieha a zodpovedá sa za svoju činnosť 

priamo  prednostovi MsÚ. Za  útvar zodpovedá vedúci útvaru, ktorý: 
- vykonáva samostatnú agendu  mestského úradu, resp. mesta presahujúcu  

   činnosti odborov a oddelení MsÚ a integrujúcu relevantné činnosti týchto 
   organizačných jednotiek,   

- zabezpečuje špecifické odborné a manažérske a koordinačné činnosti v určenej oblasti 
kompetencií a zabezpečovania samosprávnych funkcií, 

- zastupuje mesto v rozsahu pôsobnosti útvaru, 
      - zodpovedá za vypracovanie materiálov do MsR, MsZ a ich prípadné prejednanie v 
        komisiách MsZ, 
      - zodpovedá za výkon činnosti, dodržiavanie vnútroorganizačných noriem, termínov pri 
        plnení vecných a  odborných úloh v pôsobnosti útvaru nadriadenému vedúcemu 
        zamestnancovi, 
      - plní ďalšie úlohy podľa pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca. 
(3) Odbor je organizačná jednotka, ktorá zoskupuje väčší rozsah súvisiacich činností. Za 

odbor zodpovedá vedúci odboru, ktorý: 
- riadi, koordinuje, organizuje prácu odboru a rozhoduje o spôsobe zabezpečovania úloh, 
- zastupuje mesto v rozsahu pôsobnosti odboru, 

      - zodpovedá za vypracovanie materiálov do MsR, MsZ a ich prípadné prejednanie v 
        komisiách MsZ, 
      - zodpovedá za výkon činnosti, dodržiavanie vnútroorganizačných noriem, termínov pri 
        plnení vecných a  odborných úloh v pôsobnosti odboru nadriadenému vedúcemu 
        zamestnancovi, 
      - plní ďalšie úlohy podľa pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca. 
(4) Oddelenie je organizačná jednotka, ktorá vykonáva ucelenú odbornú agendu zameranú na 

určitý druh odborných činností. Za oddelenie zodpovedá vedúci oddelenia, ktorý: 
- 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 fyzickými osobami, 

      - zabezpečuje súčinnosť s ostatnými organizačnými jednotkami mestského úradu, 
      - zabezpečuje vypracovanie materiálov do MsR, MsZ a prejednanie VZN pred ich  
        schválením v komisiách MsZ, 
      - zodpovedá za výkon činnosti, dodržiavanie vnútroorganizačných noriem, termínov pri 
        plnení úloh v pôsobnosti oddelenia nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, 
      - plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného vedúceho zamestnanca.  
(5) Referát je organizačná jednotka, ktorá vykonáva špecializovanú odbornú agendu. 
(6) Rámcová náplň činnosti jednotlivých organizačných jednotiek tvorí prílohu č. 1 tohto 

organizačného poriadku. 
(7) V organizácii a riadení práce organizačných jednotiek mestského úradu sa uplatňujú tieto 

princípy: 
a) spolupráca pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci 

dvoch alebo aj viacerých odborov, 
b) koordinácia aktivít a vypracovávania stanovísk, 



c) predchádzanie konfliktov a riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh 
vedúcimi organizačných jednotiek. Spory sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde 
k dohode, rozhodne prednosta, primátor, alebo mestské zastupiteľstvo. 

  
§  13 

Členenie organizačných jednotiek úradu 
 
(8) Mestský úrad je tvorený jedným útvarom  mesta a tromi odbormi, ktoré sa členia na 

oddelenia a referáty, a to nasledovne:  
 

a) Útvar rozvoja mesta 
 
b) Odbor organizačný a správy majetku: 

1. kancelária primátora:  - referát krízového riadenia, PO a BPP, 
                                         - referát zahraničných vzťahov, 

     - referát správy administratívy, 
     - referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti, 
 - pracovník pre kontakt s médiami,  

2. oddelenie organizačné:  - referát právny, 
- matrika a evidencia obyvateľov, 
- referát vnútornej správy, 
- referát výpočtovej techniky, 

3. oddelenie správy majetku: - referát správy majetku mesta, 
   - referát nehnuteľností. 
 

c) Odbor výstavby, územného plánu a dopravy: 
1. oddelenie výstavby a dopravy: 

- referát výstavby, 
- referát rozvoja bývania, 
- referát dopravy, 

2. oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku: 
 - referát územného plánu,  

 - referát stavebného poriadku, 
3.   oddelenie komunálneho servisu: 

- referát verejnoprospešných prác, 
- stredisko ručného čistenia, 
- referát správy cintorínov a WC, 
- referát energetiky. 
 

d) Odbor financií, školstva a sociálnych vecí: 
1.  oddelenie finančné:    - referát daní a poplatkov, 

                              - referát rozpočtu a účtovníctva, 
2.  oddelenie sociálnych vecí: - referát sociálnych vecí, 

                             - komunitní sociálni pracovníci, 
3. školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu:  

  - školský úrad, 
  - referát školstva, mládeže a športu. 
 

 Pôsobnosť jednotlivých organizačných jednotiek v rámci organizačnej štruktúry 
a riadiaca pôsobnosť ich vedúcich je stanovená v organizačnej schéme zamestnancov mesta. 



§ 14 
Postavenie a činnosť útvaru hlavného kontrolóra a Mestskej polície 

 
 Osobitné postavenie má Mestská polícia a útvar hlavného kontrolóra, ktoré sú 
priamo podriadené primátorovi mesta. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť 
zodpovedá hlavný kontrolór. Zamestnanci Mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra sú 
súčasťou organizačnej schémy zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves, pretože ich pôsobenie 
je napojené na rozpočet mesta a na organizačné jednotky mestského úradu, ktorý zabezpečuje 
výkonné funkcie pre ich činnosť. 
 Mestská polícia má spracovaný a schválený samostatný „Organizačný poriadok 
Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi“, ktorý upravuje najmä jej organizačnú a riadiacu 
štruktúru.  
 Útvar hlavného kontrolóra v rámci svojej činnosti: 
 - zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh 
    hlavného kontrolóra,  
            - vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu a finančných operácii mesta a      

hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových    
organizácií mesta, 

 - vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného  
    účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve, 
 - kontroluje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, 
 - kontroluje správnosť a opodstatnenosť čerpania finančných prostriedkov účelovo  
    poskytnutých z rozpočtu mesta a z mimorozpočtových fondov, 
 - kontroluje zjednodušené postupy verejného obstarávania podľa zákona  o verejnom  
   obstarávaní,  
 - kontroluje dodržiavanie Štatútu Mesta, nariadení a uznesení MsZ, 
 - vedie evidenciu sťažností, petícií a podnetov občanov, kontroluje ich vybavovanie v  
    zmysle smernice o vybavovaní sťažností a petícií, 
            - vedie evidenciu a kontroluje postup pri vybavovaní žiadostí v zmysle zákona o 

slobodnom prístupe k informáciam, 
            - kontroluje dodržiavanie ustanovení a plnenie úloh vyplývajúcich mestu zo              

   všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 - kontroluje dodržiavanie interných predpisov mesta,  
 - vykonáva ďalšie kontroly, ak je tak uvedené v uzneseniach MsZ, alebo v  
    nariadeniach mesta, 
 - zabezpečuje gestorstvo komisie kontroly pri MsZ.  
 
 

ŠTVRTÁ HLAVA 
 

 ZAMESTNANCI  MESTSKÉHO  ÚRADU 
 

 § 15 
Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu 

 
(1) Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce a v 

predpisoch na jeho vykonanie a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
(2) Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, 

v Kolektívnej zmluve, v Pracovnom poriadku platnom pre zamestnancov Mesta Spišská 
Nová Ves, v ďalších vnútroorganizačných predpisoch, v pokynoch a príkazoch primátora, 
resp. prednostu mestského úradu. 



PIATA HLAVA 
 

 VNÚTORNÝ  CHOD ÚRADU 
 

 § 16 
Pôsobnosť súvisiaca s vnútorným chodom úradu 

 
 Vnútorný chod úradu v jednotlivých oblastiach činností je podrobne uvedený 
v interných predpisoch organizácie, ktoré sú predmetom schvaľovania vedenia Mestského 
úradu a Mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
ŠIESTA HLAVA 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 17 

 
(1) Vedúci zamestnanci mestského úradu sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených 

zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do dňa nadobudnutia jeho 
účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania po tomto dni, najneskôr pri 
nástupe do zamestnania. Zamestnanci musia byť oboznámení aj s prípadnými zmenami a 
doplnkami tohto organizačného poriadku. Vedúci zamestnanci sú zároveň povinní 
vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie. 

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

(3) Zrušuje   sa  Organizačný  poriadok  Mestského  úradu  v  Spišskej  Novej  Vsi  zo  dňa 
19. 4. 2007. 

(4) Tento organizačný poriadok bol schválený MsZ uznesením č. ...., zo dňa 25. 9. 2008 a 
nadobúda účinnosť dňom  1. 10. 2008.  

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  21. 8. 2008 
 
 
 
        
        PhDr. Ján Volný 
                                    primátor mesta 
 
 
Prílohy: č. 1 – Rámcové náplne organizačných jednotiek, 
   č. 2 – Organizačná schéma zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves. 
    
 
 



Príloha č. 1 
 

RÁMCOVÉ NÁPLNE ORGANIZA ČNÝCH JEDNOTIEK  
 

 
(1) Útvar rozvoja mesta: 
 

- vykonáva agendu rozvoja mesta presahujúcu činnosti odborov a oddelení MsÚ 
a integrujúcu relevantné činnosti týchto organizačných jednotiek  v súlade s cieľmi 
a aktivitami rozvoja mesta, 

- zabezpečuje činnosti zamerané na rozvoj mesta v oblastiach plánovania 
   a programovania rozvoja mesta a prípravy a  manažmentu projektov rozvoja mesta, 
- je koordinačnou jednotkou implementácie PHSR mesta, 
- z hľadiska charakteru práce vykonáva vo vyššie uvedených oblastiach:  
a) špecifické odborné činnosti (tvorba, aktualizácia a implementácia PHSR, 
 vypracovávanie a participácia na nižších koncepčných dokumentoch, integrácia 
 PHSR a ÚP mesta, opatrenia a odporúčania pre posilnenie mesta ako Inovačného 
 pólu rastu regiónu, manažment prípravy a tvorby projektov, školenia vybraných 
 zamestnancov a volených predstaviteľov v daných oblastiach), 
b) manažérske a koordinačné činnosti (zber podnetov, informácií, ich spracovanie a 
 distribúcia vrátane možností financovania projektov rozvoja mesta, cielená 

komunikácia (interná a externá) so subjektmi ovplyvňujúcimi rozvoj mesta, 
koordinácia prípravy projektov až po ich podanie, manažment uzatvárania zmlúv pre 
spracovanie programov a projektov, monitoring realizácie programov a projektov, 
vyhodnocovanie plnenia cieľov programov a projektov. 

 
 
(2) Odbor organizačný a správy majetku 
 
 
Kancelária primátora 
 
Referát krízového riadenia CO, PO a BPP:  

- vedie krízový plán mesta a povodňový plán mesta, 
 - zodpovedá za problematiku odstraňovania havárií alebo mimoriadnych situácií, 
 - 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 noriem  
  protipožiarnej ochrany  a aktivít a úloh vyplývajúcich z rozvojových dokumentov 
  mesta, najmä PHSR a jeho Akčného plánu. 

  
Referát zahraničných vzťahov:  
 -  organizuje styk s partnerskými mestami a organizáciami doma i v zahraničí,  

-  vedie agendu účasti mesta v združeniach, úniách, spolkoch a organizáciách, 
-  sumarizuje a distribuuje informácie týkajúce sa možnej spolupráce v oblasti rozvoja 
    mesta ostatným relevantným organizačným jednotkám MsÚ, 

 -  zabezpečuje prekladateľskú a tlmočnícku činnosť,  
 -  plní úlohy v oblasti reklamy a propagácie mesta, 
 - vedie agendu poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám z územia mesta v  
    zmysle platného VZN. 



Referát správy administratívy: 
 -  zabezpečuje sekretariátnu službu primátora a zástupcu primátora, 

-  plní úlohy organizačnej prípravy a vedenia agendy kolégia primátora, mestskej rady   
   a mestského zastupiteľstva, 

 -  vedie agendu zasadnutí komisií pri MsZ, "Ceny mesta" a "Ceny primátora  
   mesta", 

 -  zodpovedá za prevádzku Radnice. 
  
Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti: 
 -  organizuje mestské kultúrne podujatia v meste, 

-  organizačne zabezpečuje sobáše, slávnostné uvítania, prijatia osobností  
    a kolektívov, slávnosti jubileí, pohreby, 
-  zodpovedá za spracovanie a vydávanie  kultúrno-spoločenského  mesačníka  mesta 
   Spišská Nová Ves  („Informátor“), 
- zabezpečuje prevádzku budovy Zimná 48 – koordinácia vyučovacieho procesu      

detašovaných pracovísk vysokých škôl, 
- zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky mesta, 

       - aktívne participuje na tvorbe a príprave programov a projektov v oblasti rozvoja 
     kultúry a kultúrneho života obyvateľov mesta. 

 
Pracovník pre kontakt s médiami: 

- vyhľadáva a spracováva podklady pre kroniku mesta, 
- zabezpečuje monitoring tlače a elektronických médií,  
- vyhotovuje písomné stanoviská a tlačové správy mesta, 
- zabezpečuje kontakt s médiami, 
- zabezpečuje podklady pre tvorbu propagačných materiálov mesta, 
- aktualizuje internetovú stránku mesta, 
- zabezpečuje fotodokumentáciu podujatí na území mesta, 
- zabezpečuje bežnú písomnú a elektronickú korešpondenciu v anglickom jazyku. 

 
 
Oddelenie organizačné 
 

Referát právny: 
- zastupuje mesto Spišská Nová Ves vo všetkých právnych veciach podľa všeobecnej 

plnej moci, 
- poskytuje právnu pomoc všetkým organizačným jednotkám mestského úradu,  
- sleduje legislatívu EÚ v relevantných oblastiach výkonu samosprávy Mesta, 
- vydáva stanoviská k pripravovaným nariadeniam a iným právnym úpravám na úseku   
  samosprávy mesta, 
- metodicky usmerňuje uplatňovanie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní   

(správny  poriadok),  
- vymáha pohľadávky mesta, 
- vybavuje priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien 

a doplnkov, 
- archivuje a kontroluje zmluvy mesta, 
- zabezpečuje právnu informovanosť zamestnancov mestského úradu podľa obsahu ich 

pracovnej náplne. 
 
 
 



Matrika a evidencia obyvateľov: 
- plní úlohy na úseku matriky, 
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách v zmysle zákona č. 599/2001 

Z. z. v znení neskorších predpisov, 
-  vedie miestnu evidenciu obyvateľstva, 
- zabezpečuje agendu súvisiacu s označovaním ulíc, budov a iných verejných 

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

spracováva údaje v  centrálnom programe REGOB, 
- organizačne zabezpečuje úlohy zberu štatistických údajov. 

 
Referát vnútornej správy: 

- plní úlohy na úseku administratívy prednostu mestského úradu, 
- vykonáva informačnú službu v budove Mestského úradu na Štefánikovom nám. 1, 
- zabezpečuje personálnu prácu, 
- zabezpečuje registratúru písomností, spisovú službu, úlohy podateľne, 
- komplexne zabezpečuje vnútornú správu, prevádzku mestského úradu a spravuje  
  ním používaný majetok,  
- organizačne riadi a zabezpečuje voľby, referendum, alebo miestne hlasovanie,  
- vedie agendu podnikateľskej činnosti a obchodnej siete na území mesta, 
- vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vedie 

ich evidenciu, 
- organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh Spišského trhu a Vianočného trhu. 

 
Referát výpočtovej techniky: 

- usmerňuje organizačné útvary a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v  
      otázkach evidencie, zabezpečenia informačných tokov, rešpektovania noriem,  
      štandardov výmeny informácií a nasadzovania informačných technológií, 

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

- zabezpečuje prevádzku informačného systému, internej a počítačovej siete úradu  
      LAN a externej počítačovej siete WAN a pripojenie externých pracovísk k nim, 

- pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na prevádzku   
      informačného systému, predkladá analýzy a koncepčné riešenia rozvoja, 

- vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení 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 telekomunikačné a dátové okruhy slúžiace pre ich funkčnosť. 

- zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a  
      databázových aplikácií, ich archiváciu a evidenciu, 

- realizuje inštaláciu verzií aplikačných programov, predkladá návrhy a požiadavky k 
novým verziám, odlaďuje a uplatňuje reklamácie pri programových chybách, 

- zabezpečuje údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia, 
- zabezpečuje a zodpovedá za obstarávanie prevádzkového materiálu pre výpočtovú   

      techniku, 
- zabezpečuje antivírovú ochranu informačného systému a aktualizáciu vírových  

      databáz, 
   - zabezpečuje koncepciu rozvoja informačných technológií samosprávy mesta a podieľa 

sa na tvorbe a príprave projektov, rozvoja digitálnej gramotnosti obyvateľov mesta a 
zvyšovania prístupnosti k širokopásmovému Internetu,  

- zabezpečuje kompatibilitu informačných systémov mesta a mestských častí. 



Oddelenie správy majetku 
 
Referát správy majetku mesta:  

- vedie evidenciu majetku mesta, zabezpečuje jeho spravovanie a užívanie, 
- zabezpečuje poisťovanie majetku mesta, 
- realizuje predaj a skladovanie nepotrebného hnuteľného majetku mesta, 
- zabezpečuje odpredaj mestských bytov,  
- spravuje nebytové priestory, resp. nebytové objekty mesta a zabezpečuje údržbu a   

            prevádzku bytového fondu mesta, 
- vyjadruje sa k návrhom projektových zámerov, týkajúcich sa využitia majetku mesta 

            na daný účel z pohľadu stratégie nakladania s majetkom mesta. 
 
Referát nehnuteľností:  

- vedie evidenciu nehnuteľného majetku mesta, 
- zabezpečuje prevody vlastníctva budov a stavieb, 
- realizuje úlohy v oblasti vlastníctva a užívania pozemkov mesta, 
- rieši reštitučné nároky občanov a cirkví. 

 
(3) Odbor výstavby, územného plánu a dopravy 
 
Oddelenie výstavby a dopravy 
 
Referát výstavby: 

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

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

- pripravuje projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie, 
- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu a aktívne participuje na príprave a manažmente 

rozvojových programov a projektov mesta v danej oblasti.  
 

Referát rozvoja bývania: 
- vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku rozvoja bývania, 
-     zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, 
- aktívne participuje na príprave a manažmente rozvojových programov a projektov 

mesta v danej oblasti. 
 

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

dopravy, Koncepciu rozvoja dopravy, Program budovania cyklotrás v meste a pod.) 
a na aktualizácii rozvojových programov Mesta  týkajúcich  sa dopravného systému  
mesta, dopravnej infraštruktúry mesta a dopravno-inžinierskych sietí mesta ako aj 
ďalších rozvojových projektov mesta v danej oblasti. 

 
 
 
 



Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
 
Referát územného plánu:  

- pôsobí ako orgán územného plánovania a rozvoja mesta, 
- obstaráva územno - plánovacie dokumentácie, 
- obstaráva projektové dokumentácie pre rozvoj mesta, 
- poskytuje odborné poradenstvo pri tvorbe a aktualizácii PHSR ako aj  

            zapracováva a integruje rozvojové ciele vyplývajúce z PHSR do príslušných stupňov 
            územnoplánovacej dokumentácie mesta, ako aj do rozhodovania o umiestňovaní  
            stavieb, prevádzok na území mesta, 

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

rozvojových projektov mesta.   
 
Referát stavebného poriadku: 

- vykonáva rozhodovaciu činnosť na úseku stavebného poriadku, vrátane ukladania  
 pokút, 
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu a štátneho odborného dozoru, 
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné 

prostredie v oblastiach: ovzdušia, vodného hospodárstva, prírody, 
- aktívne participuje na tvorbe a aktualizácii rozvojových programov mesta. 

 
Oddelenie komunálneho servisu 

Referát  verejnoprospešných prác: 

 - vydáva stanoviská a rozhodnutia v oblasti odpadového hospodárstva  
 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 drevín  
 a náhradnej výsadbe, 
 - zabezpečuje ošetrovanie a údržbu verejnej zelene, budovanie novej zelene, 
 - zabezpečuje čistenie mesta strojné i ručné (jarné a jesenné upratovanie,  
 odstraňovanie divokých skládok), 

 - zabezpečuje vývoz malých smetných košov, zberných nádob  
   a kontajnerov na separovaný zber,  

- zabezpečuje správu, údržbu a inováciu detských ihrísk v meste, fontán v meste, 
 - riadi stredisko ručného čistenia,  

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

 
Stredisko ručného čistenia: 
 - vykonáva práce charakteru ručného čistenia mesta, údržby verejnej zelene, údržbu 
   drobnej architektúry a manuálne práce podľa potrieb mestského úradu.  
 
Referát správy cintorínov a WC: 
 - správa a údržba cintorínov mesta, starostlivosť o vojnové hroby, 
 - správa a údržba mestských verejných WC. 
Referát energetiky: 
 -  správa verejného osvetlenia mesta a mestského kamerového systému, 



- vypracováva zmluvy na umiestnenie reklamných zariadení na stĺpoch verejného             
osvetlenia, 

- zabezpečuje revízie vyhradených elektrických zariadení do 1000 V vrátane       
bleskozvodov, 

- zabezpečuje zmluvné vzťahy a komunikáciu s distribútormi  energií (elektrická      
energia, plyn, teplo, voda), 

- aktívne sa podieľa na tvorbe a príprave programov a projektov, týkajúcich sa Koncepcie 
        rozvoja mesta v tepelnej energetike a vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. 
 
(4) Odbor financií, školstva a sociálnych vecí 
 
Oddelenie finančné 
 
Referát daní a poplatkov: 

- vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, 
- vymáha daňové nedoplatky v daňovom exekučnom konaní, 
- predkladá návrhy na vyhlásenie konkurzu na daňových dlžníkov, 
- prihlasuje daňové pohľadávky do dražieb a konkurzov, 
- zúčastňuje sa prieskumných a rozvrhových pojednávaní na príslušných súdoch  

a úradoch, 
- vydáva individuálne licencie o povolení prevádzkovania výherných hracích 
- prístrojov, 
- kontroluje a eviduje odvod výťažku z hier a lotérií,  
- eviduje predpis a úhrady nájomného podľa nájomných zmlúv, 
- pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení spravovaných daní   
    a poplatku za komunálny odpad. 

 
 
Referát rozpočtu a účtovníctva: 

- spracováva návrh rozpočtu vrátane jeho zmien, 
- zabezpečuje rozpis rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane zmien, 
- 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 účtovníctve vrátane spracovania 
      účtovnej závierky, 
- kontroluje účtovné výkazy za zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, 
- zabezpečuje platobný styk, 
- zabezpečuje pokladničnú službu, 
- vedie mzdovú agendu vrátane rozborov mzdových výdavkov a výkazníctva, 
- zabezpečuje zúčtovanie poskytnutých transferov a dotácií zo ŠR, 
- vyjadruje sa k návrhom akčných plánov z pohľadu finančného zabezpečenia 

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

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

- spolupracuje na finančnom riadení všetkých schválených a implementovaných 
projektov z pohľadu rozpočtu a vedenia účtovníctva. 

 
 



Oddelenie sociálnych vecí 
 
Referát sociálnych vecí: 

- vykonáva činnosti pri zabezpečovaní sociálnej výpomoci, sociálnych dávkach,    
- riadi činnosť klubov dôchodcov, 
- zabezpečuje agendu spojenú s prenájom mestských bytov,  
- zabezpečuje prevádzku Domu humanity, 
- poskytuje súčinnosť ÚPSVaR pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov   
   dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí   
   a soc. kurately a spracováva štatistické údaje, 
- zabezpečuje súčinnosť pri poskytovaní charakteristík pre políciu, súdy na dospelých 

a deti, 
- vypracuváva, resp. participuje na tvorbe príslušných  koncepčných dokumentov (napr. 

Koncepciu rozvoja sociálnych služieb, Komunitný plán a pod.), ako aj ďalších 
rozvojových  programoch mesta v danej oblasti, 

- navrhuje a dáva podnety pre tvorbu a aktívne participuje na tvorbe a aktualizácii 
rozvojových projektov mesta. 

Komunitní sociálni pracovníci: 
         - podieľajú sa na realizácii Projektu terénnej sociálne práce  v meste, 

-  podieľajú sa na tvorbe a príprave projektov, týkajúcich sa komunitného rozvoja  
      mesta. 

 
Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu 
 
Školský úrad: 

- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, 
 - vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy  
        a vzdelávania alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,         

- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ, 
- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy  
  a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, 

        a v oblasti školského stravovania, kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských     
jedálňach, 

- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl,  ktorých je zriaďovateľom, 
- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, 
- vedie personálnu agendu riaditeľov škôl, 
- pripravuje alebo podieľa sa na príprave a aktualizácii koncepčných rozvojových 

materiálov, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania mládeže a rozvoja športu, 
- podieľa sa na príprave a tvorbe projektov v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže 

a rozvoja športu, 
- prerokúva s mestskou školskou radou a komisiou pre školstvo a vzdelávanie MsZ 

koncepčné a ekonomické materiály podľa aktuálnej legislatívy. 
Referát školstva, mládeže a športu: 

- realizuje rozpis záväzných ukazovateľov a úloh rozpočtu pre školy a školské zariadenia  
   v zriaďovateľskej pôsobnosti,  

 - koordinuje požiadavky škôl na materiálno-technické vybavenie, požiadavky  
   investičného charakteru, požiadavky na opravu technických zariadení a pod., 

  - zabezpečuje organizovanie športových podujatí v meste,  
- vedie evidenciu žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku  a komplexnú agendu detí   
  materských a základných škôl v hmotnej núdzi a životnom minime, 
- zabezpečuje správu a inštalácie aplikačného programového vybavenia  na úseku                  
  hospodárskeho  zabezpečenia škôl. 



 


