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Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove

č.

SNJ

Primátor mesta Prešov v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona
369/1990
Zb. ° obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Organiz~čný poriadok
Mestského úradu v Prešove:

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove (ďalej len "organizačný lporiadok") je
základnou organizačnou normou Mestského úmdu v Prešove (ďalej len ,,mestský Pred").
2.

Organizačný

poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v prafovnoprávnom

vzťahu k Mestu Prešov (ďalej len "mesto"), ktoré vystupuje ako právnická ~soba, v rámci

mestského úradu.

3.

Organizačný poriadok upravuje:
a) postavenie a pôsobnosť mestského úradu,
b) organizačnú štruktúru mestského úradu a počet zamestnancov mesta v rámci mestského
úradu,
c) pmcovné činnosti organizačných útvarov mestského úradu,
d) deľbu práce a vzájomné vzťahy v rámci mestského úradu,
e) vzťah Mestského zastupitel'stva mesta Prešov (ďalej len "mestské z~stupiteľstvo"),
primátora mesta Prešov (ďalej len "primátor"), zástupcu primátora a orgát:\ov mestského
zastupiteľstva k mestskému úmdu,
f) vzťahy mestského úradu k organizáciám, ku ktorým plní mesto zakladateľskú alebo
zriaďovatel'skú funkciu a k iným organizáciám.
.
!

ČU

Postavenie a p/)sobnost' mestského úradu
l. Postavenie a pôsobnosť mestského úradu určuje § 16 zákona SNR č. 369/1990 tb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Prešov.

2. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského I zastupiteľstva
a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úra~ nemá právnu
subjektivitu.
3. Prácu mestského úradu riadi primátor.

4. Mestský úrad najmä:

.

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva,
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zabezpečuje

odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského Izastupitel'stva,
mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov v mestských časti~ch,
vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
i
pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta; vykonáva všeobecne záväzné
nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupitel'stva a rozhodnutia mesta, ,
koordinuje činnosť organizácií a ďalšieh subjektov založených alebo zriadený~h mestom,
zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na mesto a qbce združené
v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Meste Prešov,
zabezpečuje ďalšie samosprávne činnosti podľa osobitných právnych predpisov.
Čl. 3
Vzt'ah orgánov mesta a orgánov mestského zastupitel'stva k mestskému líradu

l. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti pre mestské :Zastupiteľstvo,
primátora, zástupcu primátora, ako aj ďalšie orgány mestského zastupiteľstva v Irozsahu svojej
pôsobnosti a prislušnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných
normatívnych aktov a tohto organizačného poriadku.
2. Mestský úrad vo vzťahu ku komisiám mestského zastupiteľstva (ďalej len "komisp,e"):
a) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutia komisií,
b) predkladá materiály určené mestskému zastupiteľstvu na prerokovanIe príslušným
komisiám,
c) zabezpečuje účasť zamestnancov mesta na zasadnutiach komisií.
3. Mestský úrad vo vzťahu k výborom v mestských častiach (ďalej len "výbory"):
a) vybavuje požiadavky výborov v určených lehotách,
b) žiada výbory o predloženie stanoviska k riešeným zásadným otázkam, kt<j)ré môžu mať
podstatný vplyv na príslušnú mestskú časť,
c) vytvára podmienky na činnosť výborov,
d) zabezpečuje účasť zamestnancov mesta na zasadnutiach výborov. na základe
požiadavky výborov,
e) určuje sekretára výboru z radov zamestnancov mesta na základe pís<1mnej žiadosti
výboru.
4. Mestský úrad spolupracuje s mestskou políciou pri výkone všeobecne
mesta, uznesení mestského zastupitel'stva a rozhodnutí mesta.

záväz~ých

nariadení

Čl. 4
Základné organizačné členenie mestského úradu

1.

Počet

a)
b)
c)

F

zamestnancov mesta:
priamo v rámci mestského úradu je 235 zamestnancov mesta (vráfane hlavného
kontrolóra mesta a prednostu mestského úradu),
,
54 zamestnancov mesta vykonávajúcich opatrovateľskú službu,
10 zamestnacov mesta vykonávajúcich prácu v denných centrách,
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d)
e)
f)

3 zamestnaci mesta vykonávajúci menšie obecné služby,
5 zamestnaci mesta vykonávajúci práce v rámci projektu Terénna sociálna práca,
S zamestnaci mesta vykonávajúci práce v rámci projektu Komunitné cent

2. Mestský úrad sa člení na tieto organizačné útvary s nasledovne
mesta v pracovnom pomere v rámci organizačných útvarov:

určeným počtom

Názov organizačného útvaru:

Počet

estnancov

zamestnancov:
!

a) Odbor vnútornej správy:
l.

2.
3.
4.

(1+55)

organizačno-právne

8
7

oddelenie
oddelenie matričného úradu
oddelenie klientskeho centra
oddelenie hospodárskej prevádzky

16

24

b) Odbor ekonomiky a podnikania:
1.
oddelenie rozpočtu a účtovníctva

2.

(1-1129)
14 I
15

oddelenie dan!, poplatkov a podnikania

i

(1+17)
7

c) Odbor správy majetku mesta:
l.
oddelenie mestského majetku

2.

majetkovo-právne oddelenie

10

d) Odbor strategického rozvoja:
1.
2.

(1-1119)
10
9

oddelenie riadenia projektov
oddelenie investičnej činnosti

(1~25)

e) Odbor územného plánovania a stavebného úradu:
1.

2.
3.

oddelenie územného plánovania a urbanizmu
oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania
oddelenie stavebného poriadku

8
9
8

!

f) Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb:
l.
oddelenie dopravy a životného prostredia
2.
oddelenie komunálnych služieb a spoločného obecného úradu

(1-1117+3)
10
7
(+3 menšie obecn~ služby)

g) Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu:
l.
oddelenie školstva, mládeže a športu

2.

oddelenie kultúry a cestovného ruchu

h) Odbor sociálnych služieb:
1.
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

(1+:16)

9

I

7
+54+10)

(+5 Terénna sociqIna práca)
(+5 Komunitné c~ntrum)
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~áslužba)
~

)
3.

Odbor je zoskupenie oddeleni, ktorého hlavnou úlohou je koordinovať pracovné činnosti
vykonávané v rámci odboru. Odbor riadi vedúci odboru. Vedúci odboru územn~ho plánovania
a stavebného úradu mestského úradu zároveň vykonáva funkeiu hlavného architefta mesta.
,

4.

Oddelenie je organizačná jednotka zameraná na činnosti, ktoré patria odbOlie do jedného
celku. Pre účely tohto organizačného poriadku má kancelária primátora mesta postavenie
oddelenia.
.

5.

Osobitné postavenie v rámci mestského úradu má útvar hlavného kontrolóra mes

6.

Vedúci oddelenia podporných činností mestského úradu zároveň vykonáva funkciu manažéra
pre kvalitn mestského úradu.

7.

Organizačná

8.

Právomoci a zodpovednosti (pracovné činnosti) organizačných útvarov mestského úradu tvoria
prílohu Č. 2.

štruktúra mestského úradu tvori prílohu č. 1.

Čl. 5
Primátor
!

1. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovamm o pr~vach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v óblasti verejnej
správy písomne poveríť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene
mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom povereni.
.

2. Primátor priamo riadi:
a) prednostn mestského úradu,
b) náčelníka mestskej polIcie,
c) vedúceho kancelárie primátora mesta.

3. Primátor v rámci svojej pôsobnosti a právomoci:
a) rozhoduje o:
l. všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútoml mesta Prešov
vyhradené mcstskému zastupiteľstvn,
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=

Vydaníe: 4
Organizačný

poriadok Mestského úradu v Prešove

!

Mesto Prešov

Strana
7/14

,

I

2. zriadení Krízového štábu mesta Prešov ako výkonného orgánu krízovéb,b riadenia pre
prípravu na obranu štátu a pre krízové situáeie v meste mimo času vojny a vojnového
stavu,
b) vydáva:
1. smerniee primátora a príkazy primátora,
2. vydáva Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove, Pracovný ptriadOk Mesta
Prešov a Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Prešov vypra ovaný podľa
osobitného predpisu; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove,
c) schvaľuje:
l. mzdové podmienky zamestnancov mesta,
2. Bezpečnostný projekt informačného systému mesta Prešov,
3. zmeny rozpočtu mesta v rozsahu určenom mestským zastupitel'stvom,
d) uzatvára:
I. pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
2. dohody o prácach vykonávanýeh mimo pracovného pomeru,
3. zmluvy s právnickými osobami a fyziekými osobami,
e) zabezpečuje spracovanie Programu rozvoja mesta Prešov a jeho predloženie i na schválenie
mestskému zastupitel'stvu,
,
f) vykonáva hodnotenie priamo riadených zamestnancov mesta.
4. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupitel'stva a mestskej raqy a podpisuje
uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a všeobecne záväzné nariaderlia mesta.
5. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobánj a k fyzickým
osobám.
6. Primátor vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu.
7. Primátor vymenúva a odvoláva
alebo školského zariadenia.

riaditeľov

škôl a školských zariadení na návrh rady školy
!

Čl. 6

Zástupca primátora
l. Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastuPUje~ehO zástupca,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 . od zloženia
sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestského zastupiteľ tvo. Zástupca
primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.
2. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov prímátora, pričom uraí ich poradie.
3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomn~m poverení.
!
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4. Primátor moze zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu
primátora, poverí zastupovaním d'alšieho poslanca mestského zastupitel'stva flo 60 dní od
odvolania zástupcu primátora.
!

5. Zástupca primátora pre výkon svojej funkcie má právo:
a) žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od prednostu mestského ~u, náčelníka
mestskej polície a vedúcich zamestnancov v rámci mestského úradu,
b) žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od riaditeľov rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta a od predsedov predstavenstiev, konateľov a riaditeľot obchodných
spoločností s majetkovou účasťou mesta,
c) vytvárať z radov zamestnancov mesta pracovné tímy a poradné orgánf za účelom
vykonávania jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia konkrétn~j úlohy,
d) zúčastňovať sa na z.asadnutiach komisií a výborov.

Čl. 7
Hlavný kontrolór mesta

l. Hlavný kontrolór mesta má osobitné postavenie v organizačnej štruktúre mests~ého úradu, za
svoju činnosť zodpovedá priamo mestskému zastupiteľstvu.
2. Hlavný kontrolór mesta:
a) vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu § lSd zákona o obecnom zriadení,
b) plní úlohy podľa § ISf zákona o obecnom zriadení.
3. Útvar hlavného kontrolóra mesta je súčast'ou mestského úradu; riadi ho a ~ jeho činnosť
i
zodpovedá hlavný kontrolór mesta.
4. Útvar hlavného kontrolóra mesta zabezpečuje odborné, administratívne a or~anizačné vecI
súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta.
!

Čl. 8
Prednosta mestského úradu

l. Prednosta mestského úradu (ďalej len "prednosta") vedie mestský úrad a organil0e jeho prácu;
zodpovedá za činnosť mestského úradu. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným
a technickým zabezpečením činností mestského úradu, zabezpečuje hospod' kyasprávny
chod mestského úradu.
2. Prednosta priamo riadi:
a) vedúceho odboru vnútornej správy,
b) vedúceho odboru ekonomiky a podnikania,
c) vedúceho odboru správy majetku mesta,
d) vedúceho odboru strategického rozvoja,
e) vedúceho odboru územného plánovania a stavebného úradu,
í) vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb,
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g) vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu,
h) vedúceho odboru sociálnych služieb,
i) vedúceho oddelenia podporných činností.
3. Prednosta v rámci svojich právomocí najmä:
a) koordinuje odbornú a metodickú činnosť na mestskom úrade,
b) koordinuje personálne obsadenie na jednotlivých organizačných útvaroch mes~ského úradu,
c) koordinuje výberové konania na voľné pracovné miesta na mestskom úrade,
d) predkladá primátorovi návrh na vznik, zmenu alebo zánik pracovnoprI'eho vzťahu,
vykonáva personálne činnosti voči zamestnancom mesta, najmä návrh a pracovné a
mzdové zaradenie, hodnotenie pracovného výkonu, návrh na udelenie od eny, návrh na
uloženie disciplinárneho opatrenia a pod.,
e) schvaľuje tuzemské pracovné cesty zamestnancom mesta,
±) posudzuje všetky interné normatívne akty na mestskom úrade,
g) zabezpečuje činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálp.o-technickým
zabezpečenim útvaru hlavného kontrolóra mesta,
h) schvaľuje objednávky tovarov, služieb a prác všetkých organizačných útvarov mestského
úradu v súlade so smernicou primátora,
i) odsúhlasuje materiály pred predložením do komisie mestského zastupiteľstval mestskej rady
a mestského zastupiteľstva vypracované mestským úradom.
4. Prednosta zodpovedá za:
a) operatívne riadenie mestského úradu,
b) sledovanie efektivity práce jednotlivých organizačných útvarov mestského úr~du,
c) organizovanie pracovných porád na svojej úrovni,
d) udržiavanie a zvyšovanie účinnosti systému manažérstva kvality na mestskom úrade
v súlade s STN EN ISO 9001,
e) plnenie politiky kvality a cieľov kvality na mestskom úrade,
±) prijímanie nápravných opatreni na základe zistených nedostatkov z vykon~ých interných
auditov, z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta a z kontrrl vykonaných
príslušnými štátnymi orgánmi,
g) zostavenie návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtových programov v kompe~ecii mestského
úradu vrátane jeho programovej časti na príslušné rozpočtové obdo ie a plnenie
schváleného rozpočtu mesta podľa rozpočtových programov v kompetencii
stského úradu
vrátane jeho programovej časti na príslušný rozpočtový rok,
h) zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisoiv a interných
normatívnych aktov na mestskom úrade,
i) spoluprácu mestského úradu s orgánmi štátnej správy, s Úradoml Prešovského
samosprávneho kraja, s organizáciami v zakladateľskej a zriad'ovateľskej pô60bnosti mesta
a s inými organizáciami,
j) splnenie ďalších úloh uložených primátorom.

Čl.9
Vedúci odboru

l. Vedúci odboru riadi a zodpovedá za činnosť odboru.
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2. Vedúci odboru v rámci svojich právomocí najmä:
a) priamo alebo prostredníctvom vedúcich oddelení riadi zamestnancov v rámci Odboru.,
b) priamo alebo prostredníctvom vedúcich oddelení organízuje a koordinuje pr!\covné činnosti
v rámci odboru,
i
c) priamo alebo prostredníctvom vedúcich oddelení vykonáva kontrolnú činnosť v rámci
pracmmých činnosti v rámci odboru.
d) vykonáva kontrolu a hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v rámci o~boru,
e) vykonáva odborné konzultácie súvisiace s činnosťami odboru.,
f) vypracováva pracovné náplne zamestnancov v rámci odboru,
g) predkladá návrh na mzdové zaradeníe a na udeleníe odmeny zamestnancom v lrámci odboru.,
I
h) vykonáva spracovanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
i) predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta a interných normatívnych aktov,
:
týkajúcich sa pracovných činností odboru,
j) zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti a právomoci spoluprácu s ostatnými (rganizačnými
útvarmi mestského úradu a mestskou políciou,
k) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní petícií a sťažností,
l) zabe~pečuje v rámci svojej pôsobnosti a právomoci spoluprácu s orgámni tátnej správy,
s Uradom Prešovského samosprávneho kraja, s organizáciami v:zakladateľskej
a zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami,
I
m) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora a prednostu v rámci pracbvnej činnosti
odboru v zmysle prílohy č. 2.
3. Vedúci odboru v rámci riadeného odboru zodpovedá za:
a) včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady pnednostu alebo
primátora,
b) plnenie uložených nápravných opatrení,
c) efektívne plnenie úloh patriacich do pôsobnosti odboru,
I
d) udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v rámci odboru v súl~de s STN EN
ISO 9001,
:
e) plnenie politiky kvality a cieľov kvality v rámci odboru,
~
f) vypracovanie odborných stanovísk a metodických pokynov v riadenej oblasti,
g) účelné a hospodárne nakladanie so schválenými finančnými prostriedk i príslušnej
rozpočtového programu,
h) zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov: a interných
i
normatívnych aktov,
i) dodržiavaníe Bezpečnostného projektu informačného systému mesta Prešov, I
j) splnenie ďalších úloh uložených primátorom a prednostom v rámci prac~vnej činnosti
odboru v zmysle prílohy Č. 2.

ti.

10
Vedúci oddelenia

l. Vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia.

2. Vedúci oddelenia v rámci svojich právomocí najmä:

Jr
,

a) priamo riadi zamestnancov v rámci oddelenia podľa pokynov vedúceho odbo.
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organizuje a koordinuje pracovné činnosti na oddeleni podl'a pokynov vedúceho odboru,
kontroluje pracovné činnosti na oddelení podl'a pokynov vedúceho odboru,
vykonáva odborné konzultácie súvisiace s činnosťami oddelenia,
vykonáva spracovanie materiálov a odborných stanovísk v riadenej oblasti,
plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia vedúceho odboru v rámci pracovnej čirulosti oddelenia
v zmysle prílohy Č. 2.

3. Vedúci oddelenia v rámci svojho oddelenia zodpovedá za:
a) včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z poraqy príslušného
vedúceho odboru,
b) plnenie uložených nápravných opatrení,
c) efektívne plnenie úloh patriacich do pôsobnosti oddelenia,
d) udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality na oddelení v súlade s STN EN

ISO 9001,
e) plnenie politiky kvality a cieľov kvality v rámci oddelenia,
f) vypracovanie odborných stanovísk a metodických pokynov v riadenej oblasti,
g) zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisovi a interných
nonnatívnych aktov,
h) dodržiavanie Bezpečnostného projektu infonnačného systému mesta Prešov,
i) splnenie ďalších úloh uložených vedúcim odboru v rámci pracovnej činnosti oddelenia
v zmysle prílohy č. 2.
4. Vedúci kancelárie primátora mesta ríadi zamestnancov mesta podľa pokynov prirMtora.
5. Vedúci oddelenia podporných
pokynov prednostu.

činností

mestského úradu riadi

zamestnanco~

mesta

podľa

Čl.II
Vedúci kancelárie

L Kanceláriu primátora mesta (ďalej len ,,kancelária") riadi vedúci kancelárie p/imátora mesta
(ďalej len "vedúci kancelárie").
2. Vedúci kancelárie zodpovedá za činnosť kancelárie.
3. Vedúci kancelárie rámci svojich právomocí najmä:
a) priamo riadi zamestnancov zaradených v kancelárii podľa pokynov primátora
b) organizuje a koordinuje pracovné činnosti v kancelárii podľa pokynov primát{lra,
c) vykonáva odborné konzultácie súvisiace s pracovnými činnosťami kanceláriej
I
d) kontroluje pracovné činnosti v kancelárii podl'a pokynov primátora,
e) vykonáva spracovanie materiálov a odborných stanovísk v riadenej oblasti, •
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora v rámci pracovnej činnosti kancelárie
v zmysle prílohy Č. 2.
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d)
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g)

h)
i)

Vedúci kancelárie v rámci riadenej kancelárie zodpovedá za:
včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady primátora,
plnenie uložených nápravných opatreni,
efektívne plnenie úloh patriacich do pôsobnosti kancelárie,
udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v rámci kancelárie \l súlade s STN
EN ISO 9001,
plnenie politiky kvality a cieľov kvality v rámci kancelárie,
vypracovanie odborných stanovisk a metodických pokynov v riadenej oblasti,
zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisoy a interných
normatívnych aktov,
dodržiavanie Bezpečnostného projektu informačného systému mesta Prešov,
splnenie ďalších úloh uložených primátorom v rámci pracovnej činnosti kanc~lárie v zmysle
prílohy č. 2.
.
Čl. II
Zamestnanci mesta

1. Práva a povinnosti zamestnancov mesta (ďalej len "zamestnanec") sú uprave~l, v Zákonníku
práce, v zákone NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom ' ujme v zneni
neskoršich predpisov, v kolektívnej zmluve, v Pracovnom poriadku Mesta Prešov a vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr ci.

2. Práva a povinnosti zamestnancov sú upravené tiež v interných normatívnych aktoch,
v pracovnej zmluve a v pracovnej náplni.
3. Každý zamestnanec najmä:
a) vykonáva kvalitne, včas a správne práce vyplývajúce z pracovnej zmluvy,
b) dbá vo svojej činnosti na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a etiky,
c) podieľa sa na plnení politiky kvalityaderov kvality na mestskom úrade,
d) plní príkazy nadriadených zamestnancov,
I
e) spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri plnení úloh,
f) zvyšuje si svoju odbornú kvalifikáciu,
I

4. Zamestnanec nesmie informácie získané v zamestnaní použiť na osobný p!Jospcch, alebo
spôsobom, ktorý by poškodzoval záujmy mesta.
Čl. 13
Zastupovanie

1. Prednostu počas neprítomnosti zastupuje vedúci odboru vnútornej správy mestsk~o úradu.
2. Vedúci odboru, vedúci oddelenia a vedúci kancelárie písomne poverí zastupovaním počas svojej
neprítomnosti svojho stáleho zástupcu z radov podriadených zamestnancov.
.
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3. Ďalší zamestnanci sa zastupujú navzájom v rozsahu vymedzenom priamo nadriad~ným vedúcim
zamestuancom. Rozsah zastupovania musí byt' stanovený tak, aby v prípade! neprítomnosti
ktoréhokoľvek

zamestuanca bol zabezpečený výkon jeho agendy v nevyhnutnom rozsahu.

4. Bližšie pravidlá zastupovania upravuje smernica primátora.
ČL14
Formy riadenia

1. Na mestskom úrade sa uplatňujú tieto formy riadenia:
a) pracovné porady,
b) interné nonnatívne akty.
2. Pracovné porady slúžia na prenos, ukladanie a kontrolu plnenia uložených praf;ovných úloh.
Podrobnosti upravuje smernica primátora.
3. Pracovné porady zvoláva primátor, prednosta, vedúci odboru, vedúci oddelenia a vedúci
kancelárie.
4. Členovia vedenia mestského úradu sú: primátor, zástupca primátora, hla'lný kontrolór,
prednosta, vedúci odboru vnútornej správy mestského úradu a vedúci kancel~rie primátora
mesta.

5. Z pracovných porád

zabezpečí

zvolávate!' porady vyhotovenie písomného záznl\mu, z ktorého
bude zrejmý tennín plnenia úlohy a subjekt zodpovedný za jej splnenie.

6. Interné nonnativne akty sú:
a) smernica prímátora,
b) príkaz primátora,
c) príkaz prednostu.
7. Postup pri vydávaní a realizácii interných normativnych aktov upravuje smernica orimátora.

Čl. IS
Poradné orgány

I. Poradným orgánom primátora je mestská rada. Primátor si môže
alebo

dočasné

zriadiť podľ~ potreby stále

komisie ako svoje poradné orgány.

2. Zástupca primátora si môže zriadiť podľa potreby stále alebo dočasné kom~sie ako svoje
poradné orgány.
3. Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov upratuje smernica
primátora.
'
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Čl. 16
I
Vzt'ahy k orgänom štätnej správy, vyššiemu územnému celku a iným orgartizáciám
1. Mestský úrad pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úSfrednej úrovni,
orgánmi štátnej správy na miestnej úrovni a orgánmi územnej samosprávy.
2. Mestský úrad spolupracuje s Úradom Prešovského samosprávneho kraja.
3. Mestský úrad spolupracuje v rámci svoJeJ pôsobnosti aj s občianskymi
združeniami a s neziskovými organizáciami.

al

profesijnými

Čl. 17
Vzt'ahy k organizädám, ku ktorým plni mesto zakladatel'skú alebo zriaďovatcískú funkciu
Organizáciám, ku ktorým mesto vystupuje ako zakladateľ alebo zriaďovateľ, mestský úrad
zabezpečuje administratívny výkon činností, ktoré súvisia so zakladateľskou alebo zriaďovateľskou
funkciou a metodicky usmerňuje a koordinuje ich činnosť.
I
Čl. 18
Záverečné

ustanovenia

1. Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove nadobúda účinnost' 01.P3.2015.
2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove sa ruši
Organizačný

poriadok Mestského úradu v Prešove vydaný primátorom mes1;a Prešov
13.09.2012, 'vydanie: 3.

dňa

ČLl9
Zoznam príloh

l.

Organizačná

štruktúra Mestského úradu v Prešove (príloha č. 1).

2. Právomoci a zodpovednosti (pracovné
v Prešove (pn1oha Č. 2).
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rríloha č. 2

PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI (PRACOVNÉ
ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV
MESTSKÉHO ÚRADU V PREŠOVE

ČiNNt· ST!)
. ---

ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁ VY

Organizai!no-právne oddelenie:

al
1.

2.

3.

na úseku y:zťahov k mestskému zastupiteľstvu a k jeho orgánom

zabezpečuje a zodpovedá za prípravu. priebeh a spracovanie materiálov io zasadnutí
:
mestského zastupiteľstva:
zverejnenie zoznamu poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), termínU programu
rokovania MsZ (pozvánky), zverejnenie harmonogramu zasadnutí m stskej rady
(MsR) a MsZ a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontroló mesta na
internetovej stránke mesta a ich aktualizáciu,
organizačnú prípravu a priebeh zasadnutia MsZ:
:
- prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky poslancom MsZ a príslušnfm vedúcim
zamestnancom mesta,
.
- prípravu a zverejnenie oznamov o mieste, čase a programe zasadnutia l'v~sZ,
kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ,
- prípravu scenára na zasadnutie MsZ,
- spracovanie zvukového záznamu a hlasovania zo zasadnutia MsZ,
vypracovanie a evidenciu uznesení MsZ, ich expedíciu poslancom MsZl príslušným
vedúcim zamestnancom mesta a mestským organizáciám; zverejnenie ~nesení MsZ
na internetovej stránke mesta,
vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia MsZ a zverejnenie na internetovej stránke mesta,
spracovanie interpelácií a požiadaviek vznesených na zasadnutí MsZ a ic~eVidenciU a
kontrolu plnenia v elektronickej podobe (napr. na sieťovej jednotke "M
vedenie evidencie účasti poslancov MsZ na zasadnutí MsZ a prípravu p dkladov pre
odmeňovanie poslancov MsZ podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ, lenov MsR,
členov komisií MsZ a VMČ,
:
skompletizovanie materiálov na archiváciu;

f
!

4.
5.

H

),

6.

7.

1.

2.

3.

4.

zabezpečuje a zodpovedá za prípravu. priebeh a spracovanie materiálov iZO zasadnutí
mestskej rady:
zverejnenie zoznamu členov MsR, termínu a programu rokovania MsR (gozvánky) na
internetovej stránke mesta,
organizačnú prípravu a priebeh rokovania MsR:
- prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky členom MsR a príslušným vedúcim
zamestnancom mesta,
.
- kompletizovanie a expediciu materiálov predkladaných na rokovanie MsR,
- prípravu scenára na rokovanie MsR,
f:
- zhotovenie a spracovanie zvukového záznamu z rokovania MsR,
vypracovanie a evidenciu uznesení MsR, ich expedíciu členom MsR príslušným
vedúcim zamestnancom mesta,
vyhotovenie zápisnice z rokovania MsR,
:

-l 

rílohač.2

5.
6.

7.

spracovanie požiadaviek vznesených na rokovaní MsR a ich evidenciu Ia kontrolu
plnenia v elektronickej podobe (napr. na sieťovej jednotke "M"),
vedenie evidencie účasti členov MsR na rokovaní MsR a prípravu podkladov pre
odmeňovanie členov MsR podľa 7..ásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
členov komisií MsZ a VMČ,
skompletizovanie materiálov na archiváciu;
mestského
zastupiteľstva:

L
2.
3.

4.

zverejnenie zoznamu členov jednotlivých komisií MsZ na internetovej stráftke mesta a
ich aktualizáciu,
vedenie pracovnej dokumentácie jednotlivých komisií MsZ,
i
vedenie evidencie účasti poslancov MsZ a neposlancov na jednotlivých komisiáeh
MsZ a prípravu podkladov pre odmeňovanie poslancov ~sZ podľa
Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ a V~Č,
skompletizovanie materiálov na archiváciu;
zabezpečuje
častiach:

1.

2.

3.

4.

a zodpovedá za vedenie pracovnej agendy všetkých výborov tmestských
!

zverejnenie zloženia jednotlivých VMČ, postavenie VMČ a ich územnÝrh obvodov,
prijímacích dní, zápisnic, požiadaviek a odpovedí na internetovej stránke mesta a ich
aktualizácia,
.
vedenie pracovnej agendy zasadnutí výborov v mestských častiach:
- spracovanie zápisnice,
spracovanie požiadaviek a ich distribúciu príslušným vedúcim zamestnancom
mesta,
- evidenciu a kontrolu plnenia požiadaviek v elektronickej podobe (naprj na sieťovej
jednotke "M"),
.
vedenie evidencie účasti poslancov MsZ na zasadnutí VMČ a prípravu pqdkladov pre
odmeňovanie poslancov MsZ podl'a Zásad odmeňovania poslancov MsZ, Členov MsR,
členov komisii MsZ a VMČ,
!
skompletizovanie materiálov na archiváciu;

l

zabezpečuje:

L

2.
3.

4.

bl
l.

2.

vypracovanie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, rokovaci o poriadku
mestskej rady, rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva a ďalších
vnútorných noriem mesta týkajúcich sa mestského zastupiteľstva a jeho orľánov.
prípravu a vykonanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstv<l\
prípravu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta,
prípravu volieb prísediacich pre Okresný súd v Prešove a Krajský súd v Prešove.
na úseku volieb a referenda zodllovedá za:
koordináciu organizačnej a administratívnej prípravy všetkých druh~v volieb a
referenda vyhlásených predsedom NR SR a prezidentom SR (d'alej len "v~rby"),
prípravu harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volie!?, kreovanie
okrskových volebných komisií, menovanie zapisovateľov okrskovýc\~ volebných
komisií, zvolanie prvého zasadania okrskových volebných komisií, ~poluprácu s
orgáumi štátu pri príprave volieb; organizačné zabezpečenie volebného dqa,
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3.
4.

!<l
1.

2.

3.
4.

S.

6.
d)
1.
2.
3.
4.

e)
1.

2.

koordináciu odborného a metodického usmerňovania zamestnancov mesta, ktorí
vykonávajú organizačno-technické zabezpečenie volieb, referend a, hlasovani
obyvateľov mesta (miestne referendá),
•
prípravu návrhu zmien volebných obvodov pre voľby do MsZ v spolupráci is odborom
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ.
•
na úseku miestneho referenda zodpovedá za:
I
prípravu a spracovanie materiálu na vyhlásenie miestneho referenda. (d'alej len
"referendum") na zasadnutie mestského zastupitel'stva,
•
organizačno-technickú prípravu a vykonanie referenda,
•
vyhotovenie vzorových tlačív súvisiacich s vykonaním referenda (napr. ozrtámenie o
vyhlásení referenda, hlasovací lístok, zápisnica o výsledku hlasovania),
,
menovanie zapisovateľov komisií pre referendum, vykonanie školenia zapisovateľov a
členov komisií pre referendum,
materiálne vybavenie miestností na hlasovanie v referende v spolupráci s oddelením
hospodárskej prevádzky MsÚ,
,
prípravu a spracovanie materiálu o výsledku hlasovania v miestnom referende na
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
na úseku zhromaždenia obyvateľov mesta zodpovedá za:
prípravu a spracovanie materiálu k zvolaniu zhromaždenia obyvateľov mesjta (ďalej
len "zhromaždenie") na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
prípravu, materíálne vybavenie a organizáciu zhromaždenia,
vyhotovenie zápisnice zo zhromaždenia,
prípravu a spracovanie materiálu zo zhromaždenia na zasadnutie mestskéh.
zastupiteľstva.
na úseku právnom zodpovedá za:
zastnpovanie Mesta Prešov v konani pred súdom, orgánmi činnými v trestflOm konaní
a vykonávanie úkonov s tým spojených na základe poverenia štatutárneho ~rgánu:
- prevzatie a príprava zastúpenia na súd alebo iný orgán,
- vypracovanie písomného podania vo veci samej,
- vypracovanie návrhu,
- účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania,
vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,
- vypracovanie právneho rozboru veci,
- návrh na vydanie predbežného opatrenia, ak dôjde k nemu pred začatím Ikonania,
- odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení,
- návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie,
- sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania,
- podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
- vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovani",
- účasť na súdnom pojednávaní,
- účasť pri výkone exekúcie,
- spoluprácu s právnym zástupcom mesta v sporových veciach,
- vykonávanie úkonov súvisiacich so správnym konaním (vedenie. správneho
konania, dokazovanie, vydávanie rozhodnutí),
- vykonávanie úkonov súvisiacich s aplikáciou § S Občianskeho zákonní~a,
zastupovanie Mesta Prešov v konani pred štátnymi orgánmi a organizápiami, resp.
vykonávanie úkonov na základe udeleného poverenia štatutárneho orgánu, i
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3.

j

vypracovanie návrhov zmlúv za mesto, právne stanoviská k návr om zmlúv
predloženými druhou zmluvnou stranou, resp. jednotlivými organizačn}jmi útvarmi
MsÚ:
- poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti is výkonom
ich činností pri tvorbe návrhu zmluvy,
- vypracovanie právnych stanovísk k predloženým návrhom zmlúv,
- komplexné vypracovanie návrhu zmluvy,
- rokovanie s druhou zmluvnou stranou,
- preskúmanie návrhov zmlúv a potvrdzovanie súladu so všeobecne! záväznými
právnymi predpismi,
'
spracovanie návrhu základných normatívno-právnych a Organizačnýc! predpisov
mesta - štatútu mesta, VZN mesta v gestorstve odboru vnútornej s ávy, zásad
odmeňovania volených funkcionárov,
pripomienkovanie návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov, vrátane ich
zmien a doplnkov,
,
zverejňovanie VZN mesta,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s
racovanim
VZN mesta,
preskúmanie zákonnosti návrhov VZN mesta,
vedenie centrálnej evidencie VZN mesta,
vedenie centrálnej evidencie všeobecne záväzných právnych predpis6v (zbierky
zákonov),
vypracovanie návrhu, registráciu a administráciu interných normatívnfCh aktov v
gestorstve odboru vnútornej správy,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s v racovanim
interných normatívnych aktov,
preskúmanie zákonnosti návrhov interných normatívnych aktov,
,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s yÝkonom ich
činností,
,
poskytovanie právneho poradenstva jednotlivým organizačným útvarr' MsÚ pri
vedení správnych konaní za priestupky a správne delikty,
spracovanie právneho stanoviska k materiálom predkladaným Ms a MsZ a
k rozhodnutiam vydávaným Mestom Prešov,
poskytovanie odborného právneho stanoviska k návrhom všeobecne záväzných
právnych predpisov súvisiacich s výkonom samosprávnych funkcií mesta,!
posudzovanie návrhov uznesení predkladaných na rokovanie MsR a MsZ,'
organizačno-právne oddelenie MsÚ vykonáva úkony na úseku právnom rdľa ods. 3,
ods. 7, ods. 12, ods. 14 a ods. 15 vtedy, ak tieto úkony nemôže vy onať vecne
príslušný odbor v rámci MsÚ,
,

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

T'
I

ll.
12.

13.
14,
15.
16.
17.

18.
19.

II
1.
2.

g}

1.

i
na úseku ochrany osobných údajov zodpovedá za:
koordináciu aplikácie zákona Č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných ú$jov v znení
neskorších predpisov v podmienkach mesta,
~'
dohľad nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa zákona Č. 12 /2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisova za plnenie iný h povinností
mesta ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na ',eku ochrany
osobných údajov.

na úseku vybavovani podaní občanov zodpovedá za:
~
koordináciu vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácii v zmysle z 'Iona
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Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších I#edpisov,

2.

koordináeiu vybavovania doručených podaní (podnetov), ktoré nie sú stbŽllOSťOU v
zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predfl isov alebo
petíciou v zmysle zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení, neskorších
predpisov.
!

!

·5

~lohač.

2

i

Oddelenie matričného úradu:

L
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

l.

2.
3.
4.

5.

matričného

zabezpečuje:

~

úradu
na úseku
vydávanie matričných dokladov a iných potvrdení o údajoch zapísaných v atrike,
posudzovanie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľnýc dokladov
potrebných na uzavretie manželstva,
i
podávanie návrhu na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli
na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov, la príslušný
okresný súd,
vyhotovenie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík s cudz nou podľa
medzinárodných zmlúv,
I
pripravu podkladov do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí, ktoré nastali
v cudzine,
r'
oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o oso nom stave
príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
prípravu na odovzdanie zbierky listin o zápisoch matričných udalosti do matričných
knih za uplynulý rok,
,
priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodeni
uzavretie
manželstva, úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstv a pod.) do
centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB),
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z" správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov;
,

1

zodpovedá za:
vedenie knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,
vedenie indexov zápisov do matričných kníh,
vykonanie dodatočných záznamov do matrik o zmene alebo doplnehí údajov v
zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
zápis dodatočných záznamov na základe rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
len so súhlasom Okresného úradu v Prešove.
plnenie úloh súvisiacich s uzavretím manželstva na základe dokladov redložených
snúbencami, prípravu vykonania obradu uzavretia manželstva pre , matričným
úradom, prípravu a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrad+' alebo na
ktoromkoľvek inom mieste,
uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je oh ozený život
toho, kto chee uzavrieť manželstvo,
'
prijímanie oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma qpäť predošlé
i
priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťatu pred jeho
narodením, ak je už počaté,
prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určeni otcovstva k dief ťu po jeho
narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
'
:!~anie žiadosti na doplnenie 2. a 3. mena, zrušenie 2. a 3. mena a Ztthenu poradia

j
!

6.

7.
8.
9.
10.
ll.

12.

13.

prijímanie žiadosti týkajúcich sa zmeny mena a priezviska v zmysle § zákona NR
SR Č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho o. 'ianstva pre
i
svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv;
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Oddelenie klientskeho centra:

!ll
L

2.
3.

4.

na úseku klientslq')ho centra zodpovedá za:
poskytovame komplexných informácií pre občanov o činnostiach, ktoré ~abezpečuje
mesto Prešov a informácií iného charakteru na požiadame občanov, ktorymi mesto
disponuje,
poskytovanie tlačív potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ,
zabezpečenie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného po .adku, a to
prijatie návrhu na vydanie územného rozhodnutia, zmenu územného zhodnutia,
predlženie platnosti územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia povolenie
zmeny v užívaní stavby, vyvlastnenie, podanie žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, povolenia na zmeny stavby pred jej dokončením, povoleni terénnych
úprav, povolenia odstránenia stavby, podania ohlásenia drobnej stavby, stavebných
úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky, inžinierskych sietí a podani žiadosti o
povolenie reklamných zariadeni,
zabezpečenie činností na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä kontroltlt náležitostí
žiadosti o výrub stromov, nahlásenie požiadaviek týkajúcich sa mestskej zelene,
kosby, lesoparku, vydávanie rybárskeho lístka, prihlásenie psa a i zaplatenie
registračnej známky psa pri jej strate,
zabezpečenie činností na úseku komunálnych služieb (verejnoprospešnýdh činností).
najmä príjímame podnetov týkajúcich sa čistenia a letnej a zimflej údržby
komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, uličných vpustí a pod., i
zabezpečenie činností na úseku podnikateľskej činnosti, najmä prijatie
ámenia o
prevádzkovom čase, o zmene prevádzkového času, prijatie žiadosti o pr vádzkovom
čase nad rozsah VZN mesta, prijatie oznámenia o zrušení prevádzky vydávanie
potvrdení o dočasnom uzatvorení prevádzky a prijatie žiadosti na záb verejného
priestranstva,
zabezpečenie činností na úseku kultúry, najmä prijatie oznámenia o konaJjlí verejných
kultúrnych a športových podujatí a oznámenia o zvolaní zhromaždenia obč!mov,
poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe l
riadne prevzatie a zaevidovanie všetkých podaní doručených mestu, jeho orgánom,
resp. poslancom MsZ.
:
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/t995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
!

5.
6.

7.

8.

9.
10.

hl
l.
2.

na úseku ohlasovne a evigc::ncie pobytu občanov SR zabezpečuje:
vykonávame hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí Imanželstva,
rozvode a úmrtí,
zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu
občana,

3.

4.

5.
6.
7.

spracovanie a zasielanie hlásení o sťahov am Štatistickému úradu SR,
priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do Icentrálneho
registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona Č. 253/1998 Z. z. o hl:ŕ:'ení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej repubbky v znení
neskorších predpisov,
.
poskytovanie informácií o mieste pobytu občana,
vydávame potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účely,
poskytovame štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej
správy,
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8.

1.

2.
3.

c
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.

vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
poplatkoch v znení neskorších predpisov;

~

správnych

zodpovedá za:
vedenie evidencie všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný p!>byt v
meste,
evidenciu údajov o štátnom občianstve SR občanov hlásených na trvalý po~yt v meste,
evidenciu údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony Iobčanov
SR hlásených na trvalý pobyt v meste.
na úseku volieb referenda a sčítania ob
eč .e:
vytváranie okrskov a zadávaníe nových adries do okrskov v meste pre v etky druhy
volieb a referend v aplikačnom software pre voľby,
zadávanie členov okrskových volebných komisií (OkVK) do aPlikaČnéhO!ftwaru pre
voľby; prípravu a distribúciu pozvánky a komplexný materiál na prvé zasadnutie
členov OkVK; všetky zmeny a opravy týkajúce sa OkVK pre všetky d
y volieb a
referend v aplikačnom software pre voľby,
spracovávanie časti agendy voľby poštou pri voľbách do NR SR,
spracovávanie komplexnej agendy voličov, ktorí volia v Ústave pre vý
Prešove,
spracovávanie údajov v aplikačnom software pre voľby týkajÚCiCh~sa agendy
kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v zmysle z' ona SNR
Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršíc predpisov,
činnosť námietkovej kancelárie pre všetky druhy volieb a referend,
prijímanie a evidovanie žiadostí o vydaníe voličského a hlasovacieho pre
zodpovedá za:
činnosti súvisiace s organizačnou prípravou všetkých druhov volieb, I referend a
sčítanía obyvateľov, domov a bytov súvisiace s prácou v aplikačnom spftware pre
voľby,

2.
3.
4.

vedeníe stáleho zoznamu voličov,
námietkové konanie pri voľbách a referendách,
vydávanie voličských a hlasovacích preukazov;

d)
1.
2.
3.
4.

na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami zabezjpečuje:
určovanie súpisných a orientačných čísiel stavieb v meste,
prečíslovanie stavieb v meste,
kontrolu správneho označenía ulíc a stavieb v meste,
iniciovaníe určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
prostredníctvom Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove,
obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými č,slami,
vyberaníe správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. ~ správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov;

5.
6.

1.
2.

zodpovedá za:
evidenciu stavieb a ich aktualizáciu podľa skutočného stavu,
hlásenie pri pridelení, zrušení a zmene čísla stavby a zmeny názvu ulíc Ia OR PZ v
Prešove a priame zadávanie týchto činností do centrálneho registra ob vateľov SR
(REGOB) v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov R a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov,
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3.
4.

e)
1.
2.
3.
4.
5.

íl
l.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

určení
nehnuteľností,

čísla orientačného čísla

f

súpisného
a
na záp·1 stavby do
vydávanie rozhodnutí o
katastra
vydávanie potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby ~o katastra
nehnuteľností a pre iné úradné účely, k dedičskému konaniu a k v*pracovanlu
súdnoznaleckých posudkov;
na Úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách zabezpečuje:
osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách,
vedenie knihy na osvedčovanie odpisov listín a podpisov na listinách,
osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov,
vydávanie potvrdení pre orgány súdov, prokuratúry, PZ SR a iných ,inštitúcií o
osobných pomeroch občanov,
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
na úseku činnosti podateľne MsÚ 7~bezpečuje:
i
príjem a evidenciu písomností (vrátane dennej tlače a odborných, publikácií)
doručených do podateľne MsÚ, ktoré sÚ adresované mestu, MsÚ, M!, orgánom
mesta, orgánom MsZ a poslancom MsZ,
príjem žiadostí od klientov osobne priamo na podateľni s následnou evide ciou do eG
ISS,
i
príjem cenových ponúk verejného obstarávania, sÚťaží s následnou evidertciou do eG
ISS,
,
spracovanie zásielok doručených kuriérom, faxom, poštou aj osobne,
spracovanie doručeného oznámenia o uložení písomností občanov (BT ) na Mesto
Prešov,
preberanie finančných prostriedkov u doručovateľa (Pošta Prešov) ri doručení
hotovosti poštovou poukážkou adresovaných mestu Prešov na zákla~e preukazu
splnomocnenca,
:
archiváciu podacích hárkov a zoznam záznamov evidencií doporučene~J'pošty počas
celého roka,
prípravu denných zúčtovacích výkazov a mesačného vyúčtovania poštovn ho,
umiestňovanie písomností mesta na úradnej tabuli mesta a elcktronickcj . adncj tabuli
mesta,

í

lU

na úseku správy registratÚľV zodpovedá za:
správu Registratúrneho strediska MsÚ

hl

na úseku vybavovania žiadostí zodpovedá za:
koordináciu vybavovania žiadostí o poskytnutie súčinnosti doručenýc):I mestu od
orgánov verejnej správy, resp. iných oprávnených osôb vo veci doručen~ písomnosti
občanom s trvalým pobytom v meste Prešov,
~'
vykonanie úkonov (poskytnutie súčinnosti) v súvislosti s doručení
písomnosti
(zásielky) náhradným doručením, verejnou vyhl~škou, resp, podľa osobi ného zákona
i
v spolupráci s inými organizačnými útvarmi MsU a MsP.

l.

2.
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Príloha Č. 2

Oddelenie hospodárskej prevádzky:
a)
1.

2.

na úseku hospodárskej prevádzky zabezpečuje:
nákup hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ; objednávafie tovarov,
prác a služieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
i
stroje a prístroje, kancelárske potreby, pracovné pomôcky a komplexn4 vybavenie
jednotlivých pracovísk a kancelárií MsÚ,
tlačívá, tlačové periodiká a odborné publikácie pre zamestnancov mesta na základe
požiadavíek organizačných útvarov MsÚ,
.
odevy a materiál pre individuálnu potrebu zamestnancov; zásobovanie osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami,
propagačný materíál a vecné dary,
prevádzku telefónnej ústredne, údržbu a prekládku telefónnych liniek,
kopírovacie služby pre MsÚ,
výkon inventarizácie majetku MsÚ,
vyúčtovanie nákladov podľa jednotlivých nákladových stredísk;
!

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

IO.
11.

12.
b)
l.

2.

3.
4.
5.

zodpovedá za:
výkon správy hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ,
vedenie evidencie hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý využíva Msť1 a jeho
riadne označenie a využívanie,
spracovanie miestnych zoznamov prideleného HIM a DHIM najednotlivýdh
organizačných útvaroch MsÚ a v priestoroch MsÚ,
spracovanie odpisových plánov hmotného majetku mesta určeného pre účeiy MsÚ,
spracovanie podkladov pre uzatváranie poistných zmlúv týkajúcich sa spratovaného
majetku a zmlúv na dodávku energii,
vedenie evidencie nakúpeného materiálu na osobných kartách a skladovýcij kartách;
spracovanie mesačných obratov materiálu na sklade,
sledovanie vyúčtovania telekomunikačných služieb za služobné mobilné tetefÓny
a spracovanie podkladov k fakturácii za telefónne hovory mestským organi áciám,
vedenie evidencie úradných pečiatok a ich rozdeľovanie pre jednotlivé org nizačné
zložky MsÚ,
technickú prípravu rokovania MsZ a MsR,
materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referend vyhl.sených
predsedom NR SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestAe
referendá),
distribúciu materiálov všetkých druhov volieb a referend vyhlásených predsedom NR
SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendá),
spravovanie príručnej pokladne na drobný nákup v hotovosti.
na úseku správy budov a prevádzky motoroVÝch vozidiel zodpovedá za:
správu a údržbu budov MsÚ, skladových, garážových a iných priestorov
zabezpečenie úloh na úseku ostrahy budov MsÚ, vrátane informátors~j služby a
režimové opatrenia (otváranie a zatváranie budov, stráženie objektov, kľúl::ovú službu
a pod.),
zavádzanie, prevádzku a vyhodnocovanie elektronickej zabezpečovacej sig!nalizácie
a elektronickej požiarnej signalizácie pre ochranu vybraných pracovísk~~ budovách
MsÚ,
riadny chod technických zariadeni v budovách MsÚ,
projektovú dokumentáciu budov MsÚ,
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6.
7.

8.

9.

IO.
ll.

12.
13.

'~"'i~

upratovanie priestorov MsÚ, čistotu a hygienu v budovách MsÚ,
umiestňovanie
a jednotnú úpravu príležitostnej názornej
umiestňovania vlajok na budovách MsÚ,
prenajfmanie a následné vyúčtovanie zasadacej miestnosti MsÚ rôznym i subjektom,
organizáciám a fYzickým osobám a za vedenie evidencie objednávok n:a prenájom
~.
zasadacej miestnosti MsÚ,
prevádzku motorových vozidiel MsÚ,
operatívnu evidenciu racionálneho a hospodárneho využívania j dnotlivých
motorových vozidiel; vystavenie cestovných príkazov,
.
riadny technieký stav motorových vozidiel a vykonávanie pravidelných I1rehliadok a
opráv,
.
mesačné čerpanie pohonných hmôt, olejov a sledovanie dOdržiavaniaiormovanej
spotreby podľa jednotlivých vozidiel a limitu PHM,
koordináciu prác v údržbárskej dielni, nákup materiálu a technickéh zariadenia
potrebného pre údržbu budov MsÚ a evidenciu materiálových zásob pre ú ržbu,
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~Oha'"
ODBOR EKONOMIKY A PODNIKANIA

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva:
a)
l.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
ll.

12.

13.
14.

15.
16.

lU
l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
ll.

li

na úseku rozpočtu zodpovedá za:
zostavenie rozpočtu mesta na rozpočtový rok aj v programovej štruktúre v polupráci s
jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ a MsP,
i
financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými ptavidlami a
ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správy o plnení ro~čtu mesta,
záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy programového rozpočtu mes ,
spraeovanie ekonomických analýz pre potreby zostavenia rozpočtu mesta,
predkladanie údajov o rozpočte MF SR prostredníctvom rozpočtového i ormačného
systému RIS.SAM
.
navrhovanie a reaHzáeiu opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu clesta,
navrhovanie zmien rozpočtn, rozpočtových opatrení, vedenie evidencie fZPOčtovýCh
opatrení a rozpočtovanie eurofondov v spolupráci s projektovými manažé i,
navrhovanie opatrení na 7~bezpečenie riadneho plnenia rozpočtu
esta a na
odstránenie nedostatkov,
navrhovanie finančného zabezpečenia nových a rozpočtom mesta nezaUezpečených
úloh; finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhovanie spôsob~ rozdelenia
prebytku, resp. vyrovnania schodku hospodárenia mesta,
.
spoluprácu s orgánmi štátnej správy v oblasti podielových daní a vo finani·ej oblasti,
zabezpečenie zúčtovania so štátnym rozpočtom v oblasti dotácií pre mesto
spoluprácu s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, ispozičných
oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh ustanovených právnymi pred ismi,
evidovanie a spravovanie otvorených úverových vzťahov mesta a zabezpečenie
plnenia povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov,
i
spracovanie nových úverových zámerov vyplývajúcich z rozpočtu mesta il spoluprácu
Ji
s peňažnými ústavmi a bankami pri ich prijímani do rozpočtu mesta,
vykonávanie dispozícií s fondmi zriadenými mestom,
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na platobných poukazoe v rozsahu
overovania súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpo tom mesta a
formálnej kontroly dodržiavania náležitostí v zmysle SP-20 Vykonávariie vnútornej
finančnej kontroly v podmienkach mesta Prešov.
i
na úseku pokladničných operácií zodpovedá za:
~
spravovanie pokladničnej hotovosti a cenin,
vedenie pokladničnej knihy o vykonaných pokladničných operáciác , jej denné
uzatváranie a vyhotovenie pokladničnej rekapitnlácie pre úsek účtovnej e idencie,
vyplácanie cestovných náhrad v zmysle zákona,
pokladničné operácie (príjem a výdaj hotovosti),
výber finančných prostriedkov z peňažného ústavu pre dennú potrebu pokfadne,
odvod pokladničnej hotovosti do peňažných ústavov,
vyplácanie záloh, mesačných výplat, odmien, platobných poukazov, pr ddavkov na
cestovné účty a vykonávanie ich vyúčtovania,
príjem finančných prostriedkov od občanov a podnikateľských subjektov,
evidenciu pokutových blokov, ich zúčtovanie s daňovým úradom,
i
spravovanie valutových pokladníc,
.
predaj stravných lístkov.
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Príloha Č. 2

cl
l.

2.
a)
b)
c)

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

IO.
ll.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

na úscku účtovníctva zodQovedá za:
účtovanie v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a podľa
platnej účtovnej osnovy a účtového rozvrhu,
.
účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov a
pohľadávok, príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch za:
MsÚ a MsP,
materské školy bez právnej subjektivity,
za Mesto Prešov ako celok,
zostavovanie štvrťročnej závierky, ročnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky; vyhotovenie štvrťročných a ročných účtovných výkazov mesta,
zber účtovných výkazov za príspevkové organizácie mesta a rozpočtové organizácie
mesta,
vedenie hlavnej knihy, účtovných kníh a denníkov,
účtovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku v súlade s účtovnými ~ásadami,
výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve pri irlventarizácii
majetku mesta,
uchovávanie účtovnej dokumentácie v zmysle všeobecne záväzný4 právnych
predpisov o archívnictve,
centrálnu evidenciu dodávateľských faktúr, ich doručenie na jednotlivé prganizačné
útvary MsÚ a MsP,
vyhotovenie príkazov na úhradu podľa jednotlivých účtov mesta elektronidkou formou
alebo papierovou formou,
realizácia úhrad záväzkov a priebežné zabezpečovanie výpisov z bankových účtov,
vyhotovenie šekov na výbery peňažnej hotovosti do pokladne,
vyhotovenie odberateľských faktúr mesta podľa podkladov z j~dnotlivých
organizačných útvarov MsÚ a MsP,
pravidelné mesačné zaúčtovanie spotreby pohonných hmôt a materiálu Ina základe
podkladov z oddelenia hospodárskej prevádzky MsÚ a MsP,
sledovanie úhrad odberateľských faktúr a urgenciu neplatičov,
vykonávanie kontroly bankových, účtovných a pokladničných dokladov a
zabezpečenie ich účtovnej evidencie,
.
zostavenie číselných údajov pre priebežné hodnotenie rozpočtu mesta a pri:! záverečný
účet mesta,
účtovanie pohľadávok a záväzkov z nájomných, kúpnych a ostatných zmlúv a ich
úhrad,
evidenciu a účtovanie pohľadávok zo zmlúv odpredaných bytov a zúi\tovanie ich
úhrad, splátkovanie, ako aj celkové zúčtovanie pohľadávok v tomto ~kruhu a za
kontrolu ich úhrady a vyhotovenie urgencie pri nedodržaní podmienok spl~\:nosti,
fakturáciu za činnosti poskytované obciam združených do spoločného obe~ného úradu
a iným právnickým osobám, sledovanie úhrad za výkon týchto činností ia realizáciu
.
vymáhania pohl'adávok z tejto činnosti,
evidencia iných nedaňových pohl'adávok (napr. výziev, rozhodnutí,' škodových
udalostí a pod. ).
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Prí1ohač.2
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania:

al
l.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

na úseku daní. poplatkov a ďalších činností zodpovedá za:
výkon správy miestnych daní:
preberanie daňových priznani,
,
verifikáciu údajov priznaných daňovníkom porovnaním s príslušnými úradf'ými
listinami,
vyrubovacie konanie,
riešenie správnych deliktov v daňovom konaní,
i
odvolacie konanie,
vymáhaeie konanie,
zabezpečenie pohľadávok,
exekučné

konanie,
prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní,
prihlasovanie pohľadávok do dedičskýeh konaní,
správu miestnych daní:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
,
vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojovIa správu a
evidenciu výhernýeh prístrojov a ostatných hazardných hier, vykonávanie ohľadu nad
dodržiavaním vydanej licencie v zmysle platných právnych predpisov,
za vyúčtovanie úhrad z výťažkov hazardných hier a stávkových kancelárií,
vydávanie povolenia stávkových hier a hazardných hier v rozsahu právom<ilci mesta,
evidenciu predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov,
:
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s daňovým konaním,
~'
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním výherných ristrojov,
spracovanie požadovaných štatistických údajov pre MF SR týkajúcich sa ane z
nehnuteľností,

10.
ll.

12.
13.
14.

i

súčinnosť

so štátnymi orgánmi na úseku výkonu rozhodnutí,
i
vymáhanie daňových nedoplatkov, prihlasovanie pohľadávok mesta do konkur,mých
konaní a zastupovanie mesta v daňovom konaní,
vydávanie potvrdení o zaplateni dane pre účely poskytovania sociálnych d vok,
bankových úverov, verejných súťaží a dotácií,
vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na úseku daní a poplatkov,
,
evidenciu pokút vydaných okresným úradom.

f

I
,

b}

l.

2.

na úseku podnikania zodpovedá za:
vydávanie rozhodnutí a povolení a kontrolu ich dodržiavania v zmysle p atného VZN
mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služ eb na území
mesta Prešov,
i
vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti a s tým súvisiace
zriadenie prevádzky vrátane vykonávania kontroly na úseku obchodu, a služieb v
zmysle platného VZN mesta o usmerňovaní ekonomickej činnosti na remí mesta
Prešov,
I
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

I

zabezpečenie

úloh mesta pri zriaďovani a povoľovaní trhových miest, O~ganiZQvaní
príležitostných trhov a jarmokov a plnenie ďalších úloh mesta na ús ku predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povoľovaní trhov' ch miest a
povinností pri predaji výrobkov a poskytovaní služíeb na trhových miestaC~t
spracovanie výkazov týkajúcich sa obchodných prcvádzok pre potrcby Š tistického
úradu SR, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Prešove, Regi nálny úrad
verejného zdravotníctva v Prešove, Slovenskú obchodnú inšpekciu a C lný úrad v
i
Prešove,
poskytovanie podkladov orgánom činným v trestnom konani, exekútorpm a iným
i
orgánom a organizáciám,
riešenie sťažností v oblasti obchodu a služieb a pri trhovom predaji,
spracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta a smernic primátora
mesta na úseku obchodu, služieb a trhového poriadku,
vyhlásenie časovo regulovaného predaja výrobkov na území mesta,
vykonávanie úkonov ustanovených zákonom č. 445/1990 Zb. ktorým a upravuJu
podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohrozi' mravnosť
v znení neskorších predpisov.
!
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rríloha

č. 2

ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A

Oddelenie mestského majetku:

;ll
l.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

IO.
11.

na úseku správy a evidencie majetku mesta zodpovedá za:
i
vedenie centrálnej evidencie majetku mesta,
vedenie evidencie kúpnych, nájomných a ďalších zmlúv týkajúcich sa maj ku mesta
podľa smernice primátora,
zaradenie nových stavieb, ktoré budú v správe oddelenia mestského majetkr MsÚ, po
ich prevzatí do majetku mesta;
:
poskytuje informácie o majetku mesta, a to na zákla?e požiadaviek vedeni~ mesta
a vedúcich jednotlivých organizačných útvarov MsU a MsP,
organizačné vykonanie inventarizácie na MsÚ a MsP a vo všetkých mestských
organizáciách, a to jedenkrát ročne; na základe čiastkových inventarizaa:ných správ
dkladá do
zodpovedá za spracovanie súhrnnej inventarizačnej správy, ktorú
orgánov mesta na prerokovanie,
činnosť komisie pre nebytové priestory ako poradného orgánu primátora
sta,
vrátane všetkých úkonov vypl)'Vajúcich zo záverov komisie pre nebytové Wiestory,
úkony o prevode a zrušení správy majetku mesta príslušnými organizačnými útvanni
MsÚ a MsP, organizáciami založenými a zriadenými mestom, základn~i školami,
materskými školami, základnými umeleckými školami a školskými za1adeniami v
zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
,
správu majetku, ktorý nie je v správe organizácií mesta, ani iných organizačných
útvarov MsÚ a MsP,
identifikáciu majetku vo vlastníctve mesta,
poistenie majetku vo v lastnictve mesta a riešenie škodových udalostí,
vypracovanie stanovisk súvisiacich s investičnou činnosťou nájomcov pri: dlhodobých
nájmoch mestského majetku.

f'

J

l'

!

b

:ríspevkových a rozpočtových organizácií zriadenýc~ mestom a
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (ďalej len! "mestských
organizácií") zodpovedá za:
prípravu zriaďovacích listín mestských príspevkových organizácií, l' súhlasy na
vykonávanie podnikateľských činností mestských organizácií, prípravu návrhov na
zmeny v predmete činností mestských organizácií, vykonávanie úkonov ,pojených so
zriadenim, zrušením, prípadne zmenou právnej formy (transformácie~ mestských
!

L

organizácií,

2.

:

zabezpečenie vykonania mesačnej kontroly hospodárenia mestských trganiZáCií a
sledovanie efektívnosti ich podníkateľských činností; kontrolu plnen a rozpočtov
mestských organizácií, vypracovanie rozborov a správ o plneni rozpoč .u mestských
organizácií,
zabez~e~~~ie podkladov a kontrolu realizácie finančných tokov vo vZťahi k mestským
organIzacIam,
vykonanie inventarizácie spravovaného majetku mesta,
•
vykonávanie kontroly hospodámosti v mestských organizáciách minimál-qe raz ročne,
kontrolu hospodárenia mestských lesov, pohrebnickych a cintorínskych sl~žieb,
!

3.

4.
5.
6.
7.

8.

vykonávanie úkonov spojených so zastúpením mesta v orgánoch I obchodných
!
spoločnosti s účasťou mesta,
komplexnosť ročnej účtovnej závierky mestských organizácií.
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ríloha č. 2
9.
IO.

metodickú podporu v oblasti evidencie a odpisovania majetku mesta {jre potreby
organizačných útvarov MsÚ a organizácií zriadených mestom.
posúdenie a predloženie plánu investícií organizácií založených mestom a mestskej
príspevkovej organizácie orgánom mesta.
I

Majetkovo-právne oddelenie:

na úseku majetkovo-právnych vzťahov zabezpečuje:
l.
administratívne nadobúdanie novoobjaveného majetku štátu do vlastníctva jnesta
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. s následným za*ezpečením
zápisov na LV Mesta Prešov,
2.
dodatočné zápisy nehnuteľností - pozemkov a stavieb na LV Me&ta Prešov,
individuálne podľa príslušných katastrálnych území,
3.
analýzy a identifikáciu majetku mesta (nehnuteľnosti - stavby) vo I vzťahu k
pozemkom a zároveň zabezpečuje ich majetkovoprávne vysporiadanie,
4.
majetkovoprávne vysporiadanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
5.
vydávanie potvrdenia občanom v zmysle všeobecne záväzných právnych p~dpisov,
6.
spoluprácu s Okresným úradom v Prešove na úseku správy katastra v kúvislosti s
nehnuteľným majetkom mesta,
zodpovedá za:
l.
prípravu dokumentácie pre nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta od irWch
subjektov,
2.
prípravu dokumentácie pre predaj nehnuteľností - stavieb a pozemkov s ty~, že po
schválení v MsZ spracúva kúpne zmluvy a návrhy na vklad do katastra ne uteľností,
3.
prípravu dokumentácie na prenájom nehnuteľností, pozemkov a prípravu n ~omných
zmlúv, ako aj zmlúv o vecných bremenách,
4.
spracovanie návrhov správ týkajúcich sa majetku mesta (predaj, zámenu, vXpožičku,
prenájom, prevod do majetku a pod.),
5.
zabezpečovanie ocenenia pozemkov a stavieb,
6.
prípravu nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta po,
podnikateľskými zariadeniami,
7.
prípravu novely VZN mesta a interných normatívnych aktov na úseku hospbdárenia s
majetkom mesta a dbá na ich správne uplatňovanie v praxi,
8.
uzatváranie dohôd o splátkach vo vzťahu k nájomným zmluvám.
9.
zastupovanie Mesta Prešov v konaní pred súdom, orgánmi činnými v trest~om konaní
a vykonávanie úkonov s tým spojených na základe poverenia štatutárneho qrgánu:
- prevzatie a príprava zastúpenia na súd alebo iný orgán,
- vypracovanie písomného podania vo veci samej,
- vypracovanie návrhu,
- účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania,
vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,
- vypracovanie právneho rozboru veci,
návrh na vydanie predbežného opatrenia, ak dôjde k nemu pred začatím KonanIa,
odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení,
- návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie,
- sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania,
- podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovani
- účasť na súdnom pojednávaní,
I
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ríloha Č. 2
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA

Oddelenie riadenia projektov:

!ll
I.

2.
3.

4.
5.

na úseku projektového manažmentu zodpovedá za:

tvorbu rozvojových projektov na účely využívania fmančných Prostriedkov
z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie, kde ži4dateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto slj.bjekty sú v
partnerstve,
zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie, koncepčných pro.iekt~v a štúdií
potrebných pre získanie nenávratných finančných príspevkov z verejných ~drojov a z
fondov Európskej únie,
riadenie realizácie (implementáciu) projektov, na ktoré bolo I schválené
spolufinancovanie z európskych fondov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová
alebo príspevková organizácia,
sledovanie a plnenie stanovených ukazovateľov jednotlivých projektov,
komunikáciu s riadiacimi orgámni, platobným orgánom, kontraktačnou jedlflotkou
a podobnými inštitúciami poskytujúcimi prostriedky z európskych fondov,
spoluprácu s VÚC, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti európsktch fondov,
zabezpečenie monitoringu zdrojov financovania pre projekty, kde žiadateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto s*bjekty sú v
partnerstve,
prípravu koncepčných projektov a štúdií na podanie žiadosti o nenávratJjlý finančný
príspevok z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a iné,
koordináciu prípravy konkrétnych projektov, na ktoré je možné žiadať príspevok z
fondov EÚ,
koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa európskymi fondmi Vtuzemsku
!

6.

7.
8.
9.

10.

a zahraničí,
ll.

12.

13.
14.
b}

I.

2.
3.

4.
5.
6.

koordináciu spolupráce s príslušnými organizačnými útvarmi MsÚ, or~anizáciami
mesta, VÚC, s inými orgánmi, organizáciami a externými poradcami pri príprave
projektov, na ktoré je možné žiadať nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ,
koordináciu realizácie projektov, na ktoré bolo schválené spolu4nancovanie
z európskych fondov, kde žiadatel'om je mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková
organizácia,
koordináciu metodického riadenia organizačných útvarov MsÚ a organizácií mesta pri
príprave projektov a grantov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpo~ová alebo
príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v partnerstvc,
účasť na pripomienkových konaniach rozvojových dokmnentov a materiálov na
čerpanie finančných prostriedkov EÚ príslušných ministerstiev a VÚC.
na úseku podpory strategického rozvoja mesta zodpovedá za:
prípravu strategických dokumentov rozvoja mesta,
prípravu, aktualizáciu a implementáciu Programu rozvoja mesta Prešov (P:$.MP),
prípravu a spracovanie informačno-propagačných materiálov pre potenciál~ych
investorov,
prípravu vstupu investícií do mesta,
:
vyhl'adávanie potenciálnych záujemcov o investovanie a podnikanie na úz~mí mesta
z tuzemska i zahraničia,
,
vyhl'adávanie a prípravu mimorozpočtových zdrojov pre plnenie úloh PR.MP na území
mesta,
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rilOha č, 2
7,

8.

J,

koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvo'om
.
v tuzemsku a zahraničí,
koordináciu činností spojených s koncepciou a vstupom zahraničných investícii do
mesta.
!
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,

Oddelenie investičnej

zabezpečuje:

1.

2.

3.

l.

2.
3.

4.

5.
a)
b)

6.

7.
8.

9.

IO.
II.

2

činnosti:

I

vypraeovanie správy o plnení investičnej výstavby v rámci príslušnej rozpo~tovéhO
programu za predchádzajúci kalendárny rok,
.
ročnú inventarizáciu stavieb a projektov v rámci príslušného rozpočtového programu,
spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi MsÚ pri riešení územno-sPľ'vnYCh
záležitosti a v prípade krízových situácií pri živelných udalostiach;
zodpovedá za:
,
zostavenie a prerokovanie návrhov položiek rozpočtu mesta týkajúcich S~ inyestičnej
výstavby, ktoré sú financované z rozpočtu mesta, iných zdrojov (fondy EU, štátne
fondy, financovanie iných právnických a fyzických osôb a pod.) vo väzbtna interné
normatívne akty a pokyny,
tvorbu a vedenie databázy ďalších investícií podľa požiadaviek obyvateľ v, VMČ a
poslancov MsZ,
.
za obstarávanie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby na podklade Úzedmého plánu
mesta Prešov, zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie gkumentácie
pre územné konanie, výbery stavenísk, geodetické a mapové podklad z katastra,
štúdie, spracovanie žiadosti o územné konanie a zabezpečenie všetkých . onov až do
vydania územného rozhodnutia stavebným úradom vrátane prerokovania,projektovej
i
dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami,
projektovú prípravu stavieb pre stavebné povolenie a prerokovanie. projektovej
rO stavebné
dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami, podanie žiadosti
povolenie a vodoprávne rozhodnutie a iné podania na príslušný stav ný úrad v
zmysle stavebného zákona a ďalších súvisiacich právnych predpisov,
priamy výkon stavebného dozoru investora (inžinierskych činností) súvisiacich s
výstavbou:
.
bytových stavieb, občianskych stavieb, účelových stavieb, ŠJOlSkýCh a
telovýchovných stavieb,
verejných stavieb technickej infraštruktúry,
financovanie stavieb z rozpočtu mesta a iných mimorozpočtových zdrojov
protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, základného srJ1lerového a
výškového vytýčenia stavby, kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti faktúr v
~.
súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo,
realizáciu kontrolných dní, kontrolu dodržiavania zmluvných podmien k a plnenie
vecného a finančného harmonogramu postupu stavebných prác, vykonáv ie zápisov
do stavebného denníka, priebežné vedenie a sledovanie prestavaných nákladov podľa
rozpočtu stavby a vyhodnocovanie plnenia objemu stavebných prác,
i
vykonanie všetkých úkonov a postupov pre zabezpečenie kOlaUdačnéhO~'rozhodnutia
až do jeho vydania, realizáciu preberacieho konania stavby; po vydaní
laudačného
rozhodnutia vypracovanie záverečného odúčtovania stavby, prípravu d kumentácie
pre odovzdanie stavby na evidenciu do majetku mesta a do správy, res . budúcemu
užívateľovi, zaevidovanie a archiváciu celej dokumentácie od za9atia až do
dokončenia stavby,
.
spoluprácu pri príprave podkladov pre výstavbu vodohospodárskych, e!ergetiCkých,
dopravných a telekomunikačných stavieb,
spoluprácu pri tvorbe programu verejných prác s PSK a pri tvorbe p ojektov PPP
s investormi a dcvelopermi,
.
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12.
13.

14.

spoluprácu s odborom správy majetku mesta MsÚ pri tvorbe po
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé stavby,
vypracovanie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania pre z~ezpeceme
projektovej prípravy stavieb pre dokumentáciu pre územné roz odnutie a
dokumentáciu pre stavebné povolenie a súťažné podklady pre z ezpečenie
zhotoviteľa stavebných prác,
prerokovanie tvorby zmluvných podmienok pre uzatvorenie zmluvy o dielo
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rí!ohač.2

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU

1.
2.
}.
4.

zodpovedá za:
:
výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasL zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konlaní v znení
neskorších predpisov,
'
vedenie evidencie, uloženie a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení
.
vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR a ZMOS; štatistiqkých
výkazov za kalendárny rok pre MV SR za mesto Prešov,
spracovanie odborných stanovísk a návrhov na zmeny a pripomienky k legislatíve
stavebného zákona.

Oddelenie územného plhovania a urbanizmu:

a)

1.

na úseku územného plánovania a urbanizmu zabezpečuje plnenie územnoplánovacích
činností mesta a zodpovedá za:
:
obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územn~plánovacej
dokumentácie (ÚPD) mesta a zón podľa stavebného zákona:
obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií, územných generelov, územno
technických podkladov a ostatných podkladov,
i
obstarávanie a spracovanie prieskumov a rozborov a zadaní pre územn~plánovacie
dokumentácie mesta a zón,
obstarávanie a spracovanie územného plánu mesta a zón a ich aktualizácie,
zabezpečenie spracovatel'a ÚPD a ÚPP podľa všeobecných predpisov p verejnom
obstarávani,
zabezpečenie prerokovania ÚPD mesta a zón s dotknutými orgánmi, organilzáeiami
a občanmi:
zadania pre vypracovanie ÚPD a jej aktualizácie,
súhrnného stanoviska a pokynov na dopracovanie ÚPD ajej aktualizácie,
územnoplánovacej dokumentácie mesta a zón a ich aktualizácie,
predkladanie ÚPD mesta a zón a ich aktualizácie na schválenie MsZ,
:
sústavné sledovanie aktuálnosti ÚPD a jej súladu s ÚPD vyšších stupňov pravidelné
zabezpečenie aktualizácie ÚPD najmenej jedenkrát za 4 roky podľa príslušných
právnych predpisov,
:
predkladanie návrhov na schvaI'ovanie zmien a doplnkov ÚPD, na rozhO~'anie
o úprave smernej časti ÚPD a na prerokovanie územnoplánovacích podkla ov,
zverejnenie a uloženie schválenej ÚPD v súlade s príslušnými právny
predpismi,
spracovanie a zasielanie registračného listu ÚPD,
kontrolu dodržiavania záväzných častí ÚPD vyhlásených príslušným VzN a obhajobu
dôležitých miestnych záujmov v územnom a stavebnom konaní:
posudzovaním dodržania regulatívov a funkčného využitia územia,
posudzovaním zohľadnenia širších urbanistických vzťahov,
posudzovaním kvality urbanistického a architektonického riešenia stavieb, :
posudzovaním vplyvu stavby na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj mesta,
posudzovaním súladu jednotlivých investičných zámerov so záujmami me1ta,
koordináciou využívania územia a realizácie stavieb jednotlivých investorQv,
poskytovanie územnoplánovacích informácií a podkladov o rozvoji územi ámesta,
!

a)
b)
c)
2.
3.

a)
b)
c)
4.
5.

6.

7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.

l

- 22

trHOha č. 2
i

10.
ll.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

hl
L

2.
3.
4.

5.
6.

koordináciu územného rozvoja mesta so samosprávnym krajom, obcami v záujmovom
území mesta, orgánmi štátnej správy, rezortnými organizáciami, fy~ickými a
I
právnickými osobami,
prípravu, schvaľovanie a aktualizáciu koncepcií, územno-technických a organizačných
opatrení na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej !stability a
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, ochrany kultúrnych a prírodných
hodnôt územia,
vecnú a časovú koordináciu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozv j územia
I
mesta,
vydávanie stanovísk za mesto Prešov k investičným zámerom a projektom t're územné
a stavebné konanie,
zastupovanie mesta na základe poverenia primátora mesta na územných, tavebných,
kolaudačných a ostatných konaniach a pri výkone štátneho stavebného· dohľadu v
zmysle stavebného zákona,
.
vedenie evidencie, uloženie a archiváciu spisov a iných opatrení VYP1t·ajúcich z
činnosti oddelenia,
spoluprácu s orgánmi štátnej správy a dotknutých organizácií v kona iach podľa
stavebného zákona,
I
prípravu podkladov pre činnosť Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, 1l0pľ'dVU a
životné prostredie a vedenie agendy tejto komisie,
riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako komplexný
proces vzájomného zosúlaďovania hospodárskych požiadaviek a in' h činností
človeka v životnom prostredí.
I

l

±

na úseku informačného systému o území zodpovedá za:
I
tvorbu, správcovstvo, predaj a využívanie Digitálnej techníckej mapy mes~ Prešov,
obstarávanie a využívanie ortofotomapy a obdobných leteckých snimok územia mesta,
vytváranie obsahu, správu a využívanie modulov GIS mesta,
spracovanie, zverejňovanie a poqmienk~ využívania elektronických foril·lJzemného
plánu mesta Prešov a ostatných UPD a UPP,
obstarávanie a spracovanie mapových podkladov, účelových máp a graftc .'eh
dokumentácií pre potreby MsU,
!
za vykonávanie informačných činností podľa § 130 stavebného zákona v rr·zsahu
svojej pôsobnosti.
!
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Oddelenie územnébo rozbodovania a rozvoja bývania:
lÚ
1.

a)
b)
c)
d)

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
a)
b)

c)
d)

26.
27.

na úseku územného rozhodovania zabezpečuje:
vydávanie územných rozhodnutí podľa stavebného zákona pre nasledovné ~tavby:
jednoduché stavby,
.
inžinierske stavby,
bytové budovy,
nebytové budovy,
vydávanie rozhodnutia o využití územia,
vydávanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny,
vydávanie rozhodnutia o stavebnej uzávere,
i
vydávanie zmeny územných rozhodnutí,
vydávanie rozhodnutia o predížení platnosti vydaných územných rOZhOdnurí,
vydávanie výzvy na doplnenie podania v prípade, že podanie nie je úplné,
vydávanie rozhodnutia o prerušeni konania,
'
vydávanie rozhodnutia o zastavení konania podľa stavebného zákona a zákbna o
L·
správnom konaní,
prijímanie odvolania,
upovedomenie účastníkov konania v súlade s § 56 zákona o správnom kon í o
podanom odvolaní,
:
rozhodnutie o podanom odvolaní v súlade s § 57 zákona o správnom kon~í v rámci
I
autoremedúry,
prijímanie podnetov na obnovu konania a rozhodovanie o nich,
'
I
rozhodnutie o protestoch prokurátora,
riešenie a rozhodnutie o vstupe na cudzie pozemky a stavby v súlade s § 134
I
stavebného zákona,
uloženie opatrenia v prípade potreby na susednom pozemku alebo stavbe ~ súlade
:
s § 135 stavebného zákona,
J
riešenie občiansko-právnych námietok v konaní,
rozhodovanie o vylúčení zamestnanca mesta z konania z dôvodu predpoja .osti,
účasť na konaní na špeciálnych stavebných úradoch, a to pre všetky stavb)! na území
mesta a obcí v pôsobnosti SOÚ,
overenie splnenia podmienok územného rozhodnutia podľa § 120 stavebn ho zákona,
spolupráeu s orgánmi štátnej správy, obcí a dotknutých organizácií v kon . iach podľa
stavebného zákona,
výkon štátneho stavebného dohľadu,
vydanie rozhodnutia v rámci štátneho stavebného dohľadu, v ktorých nariiďuje
vykonať nápravu,
:
prerokovanie a sankcionovanie stavebníka v prípade, že nesplnil výzvu n~ vykonanie
nápravy alebo rozhodnutie,
prijímanie ohlásenia:
drobnýeh stavieb,
stavebných úprav,
udržiavacích prác,
telekomunikačných stavieb,
povoľovanie vodohospodárskych stavieb, kde mesto je príslušným vOdohpspodárskym
,
orgánom pre vydanie povolenia,
účasť na prerokovaní zámeru v ElA procese a vydanie stanoviska ako POi0I'UjÚCeho
orgánu,
.

±'

l
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Č. 2

i

28.

účasť na prerokovaní a stanovisko k Územnému plánu mesta Prešov ak jehf zmenám
a doplnkom.

bl

na úseku rozvoja bývania zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona i NR SR č.
15012013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bÝVania (ŠFRB) v znení neskoršíc~ predpisov
a zo súvisiacich predpisov:
poskytovaníe informácií o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB,
spoluprácu s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovanýcb pomocou
podpory z prostriedkov ŠFRB,
prijímaníe a overovaníe žiadosti o poskytovanie podpory,
posúdenie zaradcnía žiadosti do niektorého z programov rozvoja bývania a overenie
splnenia podrníenok na toto zaradenie,
vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadatel'om a ŠFRB, I
kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou ~overovanie
daňových dokladov),
:
kontrolu plnenia zmluvnýeh podmienok (kontrola na stavbe, kontrol~! účtovných
dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania
stavby po jej dokončení apod.),
.
poskytovanie poradenstva, prípravu a spracovanie podkladov o realizáci\l záložného
práva na nehnutel'nosť.
.

l.

2.
3.
4.

!

5.
6.
7.

8.
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!

Oddelenie stavebného poriadku:
zabezpečuje:

l.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
ll.

12.
13.

14.
15.

vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby afh zmeny,
vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na s vby, ktoré
vyžadovali stavebné povolenie, povolenie zmeny v užívaní stavieb,
nariadenie údržby stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo
I
'
stavebnom pozemku,
ení,
nariadenie alebo povolenie odstránenia stavieb, terénnych úprav alebo
rozhodnutie o vypratani stavby,
nariadenie urobiť nápravu na stavbe, rozhodnutie o zastavení prác na stavb, a o
zrušení stavebného povolenia,
I
prerokovanie priestupkov f'yzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a
uloženie sankcie,
rozhodnutie o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstup ať na
pozemky a stavby a rozhodnutie o opatreniach na susednom pozemku aleb stavbe,
vydanie rozhodnutia ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelqvé
komunikácie,
:
I
vydanie rozhodnutia o vyvlastnení podľa stavebného zákona,
rozhodnutie v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vyda1 stavebný
úrad,
,
povolenie alebo nariadenie obnovy konania vo veciach, v ktorých rozhodotal v
poslednom stupni ako stavebný úrad,
"
rozhodnutie o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnuti at ,ak mu
vyhovie,
'
výkon štátneho stavebného dohľadu,
nariaďovanie skúšok stavieb, odobratie a preskúmanie vzoriek a prizvanie ~nalcov na
posúdenie teehnicky náročných alebo neobvyklých stavieb.

zari!'

+
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ľrílohač.2

ODBOR DOPRAVY,
SLUŽIEB

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A KOMUNk.\.LNYCH

Oddelenie dopravy a životného prostredia:

al
I.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

na úseku dopravy zodpovedá za:
plnenie úloh mesta ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové kt>m\Ulikácie
v zmysle platnýeh právnych predpisov,
i
plánovanie a koordináciu rozvoja cestnej a dopravnej infra§truktúry na úzer4í mesta,
spracovanie odborných stanoVÍsk v procese prípravy a realizácie ll1iestnych a
účelových komunikácií,
spracovanie záväzných odborných stanovísk ku všetkým stupňom ptojektových
dokumentácií vrátane investičných zámerov na úseku pozemných kortlUnikácií a
dopravných stavieb,
spracovanie rozhodnutí o povolení pripájania pozemných komuníkácií al zriaďovaní
vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách aljlbo zrušení
pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z miestnej komunikácie lna susedné
nehnuteľnosti,
'
spracovanie rozhodnutí o povolení na uzávierku, obchádzku a odklon cestnej
premávky na miestnej komunikácii,
,
spracovanie rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych ai účelových
komunikácií,
spracovanie dodatočných rozhodnutí o povoleni na zvláštne užívaniel miestnych
komunikácií a o ich uvedení do pôvodného stavu pri realizácii odstráneni~ porúch na
inžinierskych sieťach,
spracovanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva (zábqr verejného
priestranstva),
vykonávanie kontroly dodržiavania podmienok všetkých vydaných rozhodl;mtí,
vykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komullikáciami,
poskytovanie údajov z technickej evidencie miestnych kom\Ulikácií,
,
určovanie stavebno-technického vybavenia miestnych komunikácií poflľa potrieb
cestnej dopravy a obrany štátu,
spracovanie rozhodnutí o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom
pásme miestnej komunikácie a k spôsobu umiestnenia podzemného veddnia v telese
miestnej komunikácie,
spracovanie podmienok pre odstránenie pevných prekážok z miestnych ~ účelových
komunikácií,
spracovanie určení použitia dopravného značenia a zariadenia na ritiestnych a
účelových komunikáciách a povolení vyhradených parkOVÍsk na n(tiestnych a
úéelových komunikáciách,
,
plnenie úloh mesta ako správneho orgánu pre cestnú dopravu v zmy~le platných
právnych predpisov,
spracovanie udeľovania a odnímania dopravnej licencie na autob~sové linky
nepresahujúce územie mesta (MHD),
spracovanie súhlasu na zastavovanie liniek autObusovej dopravy nal zriadených
zastávkach v meste,
schvaľovanie cestovného poriadku autobusovej linky nepresahujúcej územJie mesta,
vykonávanie štátneho odborného dozoru nad cestnou dopravou v meste, .
zastupovanie mesta na základe zákonného poverenia alebo poverenia prin(tátora mesta
v rámci rozsahu kompetencií na úseku dopravy.
'
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Č.

2

i

b)
1.
2.

na úseku zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie zabezpečuje:
úlohy vyplývajúce zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,:
úlohy vyplývajúce zo zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia.

c)
1.

na úseku ochrany prírody a krajiny zodpovedá za:
vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona o ochrane ptjlrody
a krajiny,
vypracovanie rozhodnut! o povolení výrubu drevín rastúcich mimo lesa, :
vykonávanie miestnych obhliadok drevín určených na výrub v rámci konanIa vo veci
výrubu drevín,
vypracovanie a aktualizáciu Dokumentu starostlivosti o dreviny,
vypracovanic záväzných stanovísk k predloženým projektom pre všetky d~y stavieb
a pre územné a stavebné konanie,
zastupovanie mesta v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životn·
prostredie.

2.
3.
4.
5.
6.
d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
e)
I.
2.

na úseku odpadového hospodárstva zodpovedá za:
prenesený výkon štátnej správy zo zákona o odpadoch, o štátnej správe stafostlivosti o
životné prostredie a súvisiacich predpisov,
:
vypracovanie a dodržiavanie Programu odpadového hospodárstva mesta P~šov,
zabezpečenie spracovania koncepcie odpadového hospodárstva,
vyjadrenia k návrhom programov odpadového hospodárstva iných subjektd.v na území
mesta,
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
zastupovanie mesta v konaniach podl'a stavebného zákona a konaniachi Okresného
úradu v Prešove,
vydávanie vyjadrení o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zp stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu (v rámci stavebného kodania),
vypracovanic záväzného stanoviska k prevádzkam pre nakladanie s odpadmi a k
zberniam druhotných surovín,
vypracovanie stanovísk k zámerom v oblasti nakladania s odpadmi,
vypracovanie záväzných stanovísk k predloženým projektom pre všetky dtuhy stavieb
a pre územné a stavebné konanie.
na úseku ochrany ovzdušia zodpovedá za:
vypracovanie stanovisk a opatrení mesta,
vypracovanie súhlasov na umiestnenie a povol'ovanie stavieb malých zdroj~v
znečistenia ovzdušia,
vypracovanie rozhodnutí o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia ovzdušia,
.
zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo zákona o ovzduši a zolzákona o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
zastupovanie mesta v konaniach podľa stavebného zákona a konaniach or!1lánov
špecializovanej štátnej správy,
vypracovanie podmienok havarijného plánu za oblasť ochrany ovzdušia, :
vypracovanie záväzných stanovísk k projektom pre územné a stavebné konanie a k
investičným zámerom,
i
kontrolu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
'
!

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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II

I.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
g)

l.
2.
3.
4.

5.

hl
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

na úseku vodného hospodárstva zodpovedá za:
I
vypracovanie stanovísk a opatrení mesta,
vypracovanie stanovísk k odberu a inému používaniu povrchových vôd a ppdzemných
I
vôd pre potreby jednotlivých obyvatel'ov (domácností),
vypracovanie stanovísk v prípadoch, v ktorých je mesto príslušné vydávať povolenie
alebo súhlas,
,
vykonávanie činnost! v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodärskeho !dozoru nad
dodržiavaním vodného zákona,
sledovanie vývoja vodného hospodärstva na územi mesta z hľadiska výstav y, údržby
a opráv, zásobovania obyvatel'stva pitnou vodou a čistenia odpad vých vôd;
spolupracuje pri tom s orgänmi štätnej sprävy a organizáciami vodného hos~odárstva,
účasť na povodňových prehliadkach na vodných tokoch pretekajúcich Cez
'
územie
mesta,
spolupracuje pri prerokovávaní priestupkov na úseku ochrany pred povodň i,
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vyplývajúci zo zákona č. 364/lW04 Z. z. o
vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisova zo zákona č. 525/,003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnen niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov,
.
zastupovanie mesta vo vodoprávnych konaniach na Okresnom úrade '\' Prešove a
stavebnom úrade,
.
zastupovanie mesta v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov Ina životné
prostredie.

t

na úseku chovu a držania zvierat zabezpečuje:
úlohy mesta na úsekú chovu a držania psov,
vedeníe evidencie chovu včelstiev na území mesta,
vydávanie potvrdení v rámci konania pri určení rozsahu škôd,
,
výkon mimoriadnych veterinárnych opatrení uložených Regionálnou veterinárnou
I
a potravinovou správou v Prešove,
vykonávanie ďalších úkonov mesta v rámci MsÚ ustanovenýeh všeobecnF záväznými
prävnyrni predpismi na úseku chovu a držania zvierat.
.
na úsekll energetiky zodpovedá za:
za sledovanie plnenia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z návrhu Iopatrení na
realizáciu koncepcie mesta Prešov v oblasti energetiky,
,
koordináciu činností na úseku tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení a za
.I
výkon územnej samosprávy,
koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť na úseku tepelného hospodŕstva škôl
a školských zariadení,
'
koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť pre modemizácijl tepelného
j.
hospodárstva v školách a školských zariadeniach,
sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií v školách a školských zari cieniach,
prípravu a zabezpečenie objednávok tepla pre nasledovné vykurovacie, obdobie pre
školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity (MŠ),
koordináciu zabezpečenia odborných prehliadok a skúšok VYhradenýC~ technických
zariadení v stanovených lehotách v školách a školských zariadeniach bez právnej
subjektivity (MŠ),
•
zastupovanie mesta na základe zákonného poverenia alebo poverenia primátora mesta
v rámci rozsahu kompetencií na úseku energetiky.
.
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Oddelenie komunálnych služieb a spoločného obecného úradu:

al
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

na úseku komunálnych (verejnoprospešných) služieb zabezpečuje:
plnenie úloh mesta na úseku komunálnych (verejnoprospešných) služieb,
čistenie miestnych komunikácií, podchodov a ostatných verejných priestr~stiev,
spracovanie operačných plánov zimnej údržby miestnych komunikácií a zafezpečenie
plánu opráv a údržby miestnych komunikácií,
'
plnenie úloh mesta pri správe a údržbe miestnych a účelových komunikácií ivo
vlastníctve mesta v zmysle platných právnych predpisov,
I
údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia, svetelných signalizácií, ver~jných WC,
verejných hodín, fontán a tržníc vrátane ich rekonštrukcií,
•
!
výzdobu mesta,
spracovanie, kontrolu a čerpanie schváleného rozpočtu na verejnoprospetné činnosti
po vecnej a finančnej stránke; preberanie a kontrolu výkonov u organizácií
zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti na území mesta, potvrdzova ie faktúr a
vedenie ich evidencie,
organizáciu aktivačných činností uchádzačovo zamestnanie v rozsahul pôsobnosti
oddelenia,
vykonávanie úkonov vyplývajúcich z výkonu práva poľovníctva ~" uznanom
poľovnom revíri mesta,
vyjadrovanie sa k projektovej dokumentácii v rámci správy nehnuteľnosti, I
výkon správy a údržby verejnej zelene, parkovného mobiliáru a detských i~rísk.
sledovanie a evidenciu došlých a odoslaných faktúr týkajúcich sa komunálnych
služieb, za kontrolu ich vecnej a číselnej správnosti vo väzbe na uzatvorer'é zmluvy a
za prípravu ich úhrady,
zabezpečenie
administratívnej agendy mestských organizácií
a účelom
zabezpečovania verejnoprospešných činností,
;
spracovanie krátkodobých a dlhodobých zámerov a návrhov na priatne použitie
prostriedkov z Recyklačného fondu,
!

8.

9.

!

IO.
ll.

12.

13.
14.

hl
l.

2.
3.
4.

I

na úseku údržby zelene zabezpečuje:
I
obstarávanie štúdie riešenia zelených plôch na území mesta a ostatné prácI· súvisiace
s výkonom správy zelene,
vypracovanie ročného návrhu plánu a rozpočtu na úseku údržby, tvorby a . chrany
zelene,
i
evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnol' obvode
vypracovanie a aktualizáciu Dokumentu starostlivosti o dreviny,

3,

na úseku správvodpadov zabezpečuje:
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, t'
vedenie štatistických údajov, výkazov o predpokladaných nákladoch
zmluvných
vzťahoch v oblasti použitia finančných prostriedkov z Recyklačného fondl ,
kontrolnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a evidenciu odpadu,

d)

na úseku ochrany zdravia ľudi

ej
l.

na úseku s12oločného obecného úradu
koordináciu výkonu činností na MsÚ vyplývajúcich zo ~Iuvy o zriadeni Spoločného
obecného úradu so sídlom v Meste Prešov (ďalej len "SOU"),

ťl
l.

2.

!

zabezpečuje
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výkon deratizácie na území mFsta

lílohač.2
2.
3.
4.

5.
6,
7.
8.

metodické riadenie starostov obcí patriacich, do SOÚ a spracovanie metodiJých
usmernení pre obce pri výkone činností SOU,
vedenie evidencie zmlúv uzavretých s obcami patriacimi do SOÚ,
i
vedenie kompletoej administratívy súvisiacej so zabezpečením činnosti Sor",
vedenie pracovných porád starostov obcí patriacich do SOÚ,
kompletizáciu štatistických ukazovatel'ov za jednotlivé činnosti vykonávan SOÚ na
MsU,
spracovanie návrhu zmien legislatívy súvisiacej s činnosťou SOÚ,
oznámenie Okresnému úradu v Prešove o zaradení obcí do SOÚ,

r'
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'príloha č. 2
,

ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Oddelenie školstva, mládeže a športu:

lÚ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

t

na úseku školstva zabezpečuje:
návrh na zaradenie, vyradenie alebo zmeny v sieti škôl a školských zariad ní a úkony
"
pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadeni,
vypracovanie, zmenu a doplnenie zriaďovatel'ských listín materských škôl, izákladných
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriad'ovateľskej:,pôsobnosti
mesta,
vedenie evideneie originálnych zriaďovateľských listín materských škôl, [základných
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
i
mesta,
kontrolu dodr},iavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblas~ výchovy a
vzdelávania a v oblasti školského stravovania s výnimkou kontroly v výhradnej
kompetencii Štátnej školskej inšpekcie; kontrolu kvality podávaných jedál,
vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských z adení, a to
"
najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,
poskytovaníe odbornej poradenskej činnosti školám a školským ~adeniam v
oblastiach:
a) riadenía a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského
stravovania,
"
b) ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy v školách Á školských
7.ariadeníach,
,
c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v spolupráci
výchovno
vzdelávacími inštitúciami,
poskytovanie právneho poradenstva pre školy a školské zariadenia bez právnej
subjektivity prostredníctvom organizačno-právneho oddelenia MsÚ,
schváleníe správy o výsledkoch výchovno-V7..delávacej činnosti a POdmie!"ch v škole
alebo v školskom zariadení,
prípravu návrhu zriaďovateľa na zvýšenie najvyššieho počtu detí a ži "ov v triede
!

8.

9.
IO.

ll.
12.

~a~1

,

prípravu materiálov na prerokovanie v Komisii MsZ školstva a telesnej kU1túry:
a) návrh počtu prijímaných žiakov,
b) návrh na zriadeníe tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- zdelávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
,
c) návrh na vykonávanie podnikatel'skej činnosti školy alebo školského ~ariadenia,
d) koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení rozpracované ,najmenej na
dva roky a ich každoročné vyhodnocovanie,
e) infonnáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom Izabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) návrh na organízáciu školského roka,
~
g) infonnáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení,
koordináciu činností škôl patriacich pod spoločný školský úrad,
v spolupráci s oddelením podporných činnost! MsÚ zabezpečovať vy lasovanic a
priebeh výberových konaní na miesta riaditeľov škôl a školských, zariadení v
zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta,
vybavovaníe sťažností a pctícií obyvateľov a zákonných zástupcov detí af"jakov,
protokol o vzdelávacích a kultúrnych poukazoch, dohodu o kultúrnyc poukazoch,
všetky štatistické zisťovania,
,
!

13.

14.

I
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15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

prípravu podkladov k zmluvám o nájme a prenájme školských budov a rrliestností, o
nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia Rre potreby
odboru správy majetku mesta MsÚ,
.
spoluprácu s in}mi obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušnÝm okresným
úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl ~.
školských
zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zames
cami, s
občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou
činnosťou detí a mládeže a športom, a pri zabezpečovaní predmetových Iympiád a
súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení,
spoluprácu s Odborovým zväzom pracovnikov školstva a vedy na Slovensku pri
i
príprave kolektívnej zmluvy,
spoluprácu s Okresným úradom v Prešove v oblasti zabezpečovania úloh civilnej
i
ochrany a požiarnej ochrany škôl a školských zariadení,
prípravu koncepcie školstva na území mesta Prešov,
podmienky pre stravovanie detí a žiakov v školách v súčinnosti o ďalšími
organizačnými útvarmi MsÚ,
iadení vo
vykonanie a zverejnenie výzvy na voľby členov rád škôl a školských
vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti,
i
organizačné zabezpečenie volieb obecnej školskej rady,
prípravu materiálov pre obecnú školskú radu na vyjadrenie:
a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpeče~ výchovno
vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených
Okresným úradom v Prešove,
c) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
d) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien\cach škôl a
školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom podľa platnej legislatívy,
e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení v meste Pr~šov,
f) návrhy na zriaďovanie alebo zrušovaníe škôl a školských zariadení, i
g) návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo
skupiny predmetov,
h) návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-v~delávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôso~nosti mesta
Prešov,
.
prerokovanie školského výchovného a vzdelávacieho programu,
vedenie registra detí a žiakov a registra pedagogických zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta,
vydávanie akceptačných listov k organízácii školského roka škôl ~ školských
zariadení,
zostavenie plánu kontinuálneho vzdelávania riaditeľov škôl a školskýchi zariadení v
zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta a v pôsobnosti školského úradu, zabezPečenie jeho
plnenia, realizáciu vzdelávacích podujatí,
.
priznávanie kreditov riaditeľom škôl a školských zariadení a uznávaj1ie kreditov
riaditel'om škôl a školských zariadení na účely vyplácania kreditového príplatku
schval'ovanie (pre školy a školské zariadenia fmancované z originálnych ~ompetencií)
a vyjadrenie (pre základné školy) k plánom kontinuálneho vzdelávnnia škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
evidovanie žiadostí o vzdelávanie a evidovanie získaných kreditov ríaditel10v škôl

!
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32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
prípravu a vydávanie rozhodnutí o odpustení poplatkov na čiastočnú úhrad~ výdavkov
v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov v hmotnej núdzi,
•
spracovanie stanovísk pre organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych a plaveáých
výcvikov v základných školách a organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
saunovanie, športový výcvik v materských školách
evidenciu žiadostí zo škôl a školských zariadení na opravy. investící~ a riešenie
havarijných situácií - evidencia, stanovenie priorít, obhliadka, zápisnica zl obhliadky,
odstúpenie na oddelenie investičnej činnosti MsÚ,
účasť na prerokovani inšpekčných zisteni o úrovni výchovno-vzdelávaciehd procesu
v školách a školských zariadeniach vykonaných Štátnou školskou in~pekciou a
sledovanie výsledkov všetkých kontrolných zistení v školách a školských zluiadeniach
(kontroly vykonané Útvarom hlavného kontrolóra mesta a inými ~ontrolnými
orgáruni),
spoluprácu s odborom sociálnych služieb MsÚ v oblasti sledovanía plnenIia povinnej
školskej dochádzky a riešenia prípadov záškoláctva,
spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom
štátnej správy a verejnosti,
I
aktuálne dopfňanie informácií týkajúcich sa školstva na internetovej stránk~ mesta,
prípravu materiálov určených pre medializáciu v oblastí výchovy a vzdeláv~nia,
s riaditeľom školy a školského zariadenia prerokovanie:
.
a) koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených Okresným úrad0t v Prešove
pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno
technických podmienok na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom,

personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov ~koly alebo
školského zariadenia,
.
d) štruktúry kariérových pozícií školy a školského zariadenia,
e) požiadaviek mesta na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno
vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariad4ní a spôsob
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje VýŠ; príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej ume ckej škole,
výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činno ' školského
klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, centra voľného čaSu a školskej
jedálne,
:
g) spolupráce pri realizácii projektov na podporu výchovy a vzdelávania,!
c)

b)

na úseku preneseného výkonu štátnej správv v oblasti školstya (školský úntd
zabezpečuje:

l.

prenesený výkon na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činntť na úseku
školstva v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správ na orgány
územnej samosprávy v zmysle zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
i
predpisov, a to:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhbdol riaditeľ
školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,

- 34

Príloha č. 2
!

2.
3.

4.

5.

cl

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov: v oblasti
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobm:jsti Štátnej
školskej inšpekcie,
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovatt'om orgán
územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný škol ký rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeni , ktorých
zriad'ovateľomje orgán územnej samosprávy,
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje školský ob~od podľa
§ 8 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sam~správe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
,
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení miesta a času zál1isu detí do
základnej školy,
,
vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej doch4dzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu o mieste plnenia povimiej školskej
dochádzky,
oznámenie Oktesnému úradu v Prešove o zriadeni spoločného školského úrbdu.
na úseku ekonomických činností v oblasti školstva
zodpovedá za:
plánovanie rozdelenía finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam,
sledovanie čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby za
,
vykonávanie rozpočtových opatrení,
vykonávanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými školami al školskimi
zariadeniami,
zalwL:pečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušertim škôl a
školských zariadení,
zostavenie rozpočtu v oblasti originálnych a prenesených kompetenci, na úseku
školstva a jeho čerpanie,
'
kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných grostriedkov
a správu hmotného a nehmotného majetku v školách a v školských zariade*iach,
sumarizáciu ekonomických štatistických výkazov zo škôl a školských zariapení,
účtovnú agendu financií v rámci prenesených a originálnych kompetencií, '
rozpis presunu finančných prostriedkov súkromným a cirkevným školám, ~úkromným
a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu,
metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v oblasti r~)Zpočtu a účľvníctva,
agendu dotácií finančných prostriedkov na hmotnú núdzu z UPSVaR (strfva, školské
pomôcky a pod.),
:
sumarizáciu účtovných výkazov za školy a školské zariadenia v ,/účinnosti s
oddelením rozpočtu a účtovníctva MsÚ,
vedenie evidencie pôžičiek na úseku školstva z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.
poskytuje súčinnosť vecne pri slušným organizačným útvarom MsÚ pri rozpise
finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniarrj Okresným
úradom v Prešove,
I

l.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
ll.

12.

I

13.
14.

Ql
l.

2.

na úsekujportu zodpovedá za:
kompletnú prípravu, organízačné zabezpečenie a realizáciu! športových
telovýchovných podujatí a aktivít organizovaných mestom,
spoluprácu pri organizačnom zabezpečenl a realizácii významných miestnych,
celoslovenských i medzinárodných
športových
podujatí, na kto~ých mesto
,
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
ll.

12.

spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, športovými inštitúciami, zqruženiami,
klubmi a inými organizáciami,
:
vytváranie podmienok na rozvoj telesnej kultúry obyvateľov mesta, najm~ na rozvoj
športu pre všetkých,
poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri príprave a realizácii 'športových
podujati,
I
vedenie a aktualizáciu databázy športových útvarov na územi mesta Prešo~,
spracovanie všetkých podkladov a výstupov pre poskytovanie dotácií na
verejnoprospešné aktivity v oblasti športu a finančných príspevkov z' Mestského
I
fondu podpory a rozvoja športu,
zabezpečenie a realizáciu aktivít v oblasti športu s partnerskými mestami, .
koordináciu a metodické usmerňovanie činnosti školských športových st~edísk a ŠT
±'
na ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa,
tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úseku špo ,
poradenskú a metodickú činnosť v oblasti prípravy a realizácie šortových a
telovýchovných podujatí,
prijímanie oznámeni o konani verejných telovýchovných, športových a lturistických
podujatí, vedenie ich evidencie, koordináciu športových podujati n1 verejných
priestranstvách na území mesta Prešov,
:
spracovanie štatistických výkazov za oblast' športu.

r

!
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trílohač.2
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu:

a)
l.

,

na úseku kultúry zodpovedá za:
I
kompletnú prípravu, organizačné zabezpečenie a realizáciu kultúrno-spoločenských
podujati a aktivít organizovaných mestom,
spoluprácu pri organizačnom zabezpečení a realizácii významnýc~' kultúrno
spoločenských podujati, na ktorých mesto spolupracuje so štátno
správou,
samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, spoločenskými združeniami a inými
organizáciami,
•
celý proces prípravy a realizácie udeľovania čestného občianstva mesta Prdov a Ceny
mesta Prešov,
'
realizáciu úloh pri spracovani a tvorbe Kroniky mesta Prešov,
spoluprácu s kronikárom mesta pri zbere, spracovaní podkladov a tvorjJe Kroniky
mesta Prešov,
vytváranie podmienok na rozvoj miestnej kultúry formou spolupráce I verejného,
neziskového a súkrorrmého sektora v oblasti kultúry,
usmerňovanie a koordinovanie umeleckej činnosti profesionálnych, amptérskych a
záujmových umeleckých útvarov a organizácií na území mesta,
:
vedenie a aktualizáciu databázy kultúrnych a záujmových útvarov na úz~mí mesta a
sledovanie ich činnost! a aktivít,
I'
vedenie evidencie kultúrnych pamiatok na území mesta zapísaných v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu,
spracovanie všetkých podkladov a výstupov pre poskytovanie idotácií na
verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry,
zabezpečenie a realizáciu aktivit v oblasti kultúry s partnerskými mestami,
spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na úzefiÚ mesta alpartícipáciu
na riešení ich problémov a požiadaviek,
,
tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úseku kul~líry,
poradenskú a metodickú činnosť v oblasti prípravy a realizácI! kultúrno
spoločenských podujatí a aktivít,
prijímanie oznámeni o konaní verejných kultúrnych podujatí, vedenie i evidencie,
koordináciu žiadostí usporiadateľov o organizovanie všetkých kultúrno-šp(lrtových
a propagačno-reklamných verejných podujatí na verejných priestranstv!Ch v rámci
mesta,
úlohy súvisiace so zákonom Č. 8411990 Zb. o zhromažďovacom pr ve v znení
neskorších predpisov,
;
prípravu udelenia súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN mesta symboloch
mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní,
I
koordináciu organizátorov verejných zhromaždení a predvolebných rhromaždení
spojených s verejným kultúrnym podujatím,
•
vede!Úe evidencie pamätihodností mesta - kompletnú agendu od prijím~ia návrhov
t·
na zápis do evidencie cez spracovanie až po zápis po schválení MsZ,
vydávanie rozhodnutí o zákaze/prerušen! verejných kultúrnych podujatí p dľa
zákona Č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v súlade so zák. nom
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
i
spracovanie štatistických výkazov za rôzne oblasti kultúry pre NOC, HC, MK SR.
!

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IO.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

9

- 37

ríloha č. 2
b)
l.
2.
3.
4.
5.
cl
l.
2.
3.
4.
5.

d)
l.
2.
3.

na úseku občianskych obradov a slávnosti zodpovedá za:
kompletnú pripravu a realizáciu občianskych obradov a slávností na území mesta,
úroveň a profesionálnu realizáciu občianskych obradov a slávnosti,
personálne a materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností,
prípravu podkladov pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych dbradoch a
slávnostiach,
vedenie a zabezpečenie zápisov do Pamätnej knihy občianskych obradov a slávností.
!

na úseku cestovného ruchu a mestského informačného centra zodpovedá za
pripravu a spracovanie koncepčných dokumentov na Úľovni mesta: v oblasti
cestovného ruchu,
činnosť mestského informačného centra,
pripravu a spracovanie informačno-propagačných materiálov v oblasti Festovného
ruchu pre zatraktívnenie mesta,
zabezpečenie účasti a propagáciu mesta na výstavách a podujatiach cestovn~ho ruchu,
koordináciu spolupráce právnických a fyzických osôb na úseku cestovnéhoiruchu a pri
príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov.
na úseku marketingu mesta zodpovedá za:
propagáciu mesta a jeho aktivít v printových a elektronických médiách,
PR aktivity smerujúce k vytváraniu pozitívneho imidžu mesta,
prípravu a zabezpečenie pozvánok, letákov, oznámení a pod.
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ríloha č. 2
ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

zodpovedá za:
l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
ll.
12.

koordináciu pracovných činností v sociálnej oblasti na jednotlivých úsekoclt činností,
koordináciu aktivít zariadení sociálnych služieb v zriad'ovateľskej pôsobnmJti mesta
Prešov,
usmerňovanie odborných činností v sociálnej oblasti,
realizáciu a plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komurlít mesta
Prešov,
realizáciu a plnenie opatrení v sociálnej oblasti stanovených v strategických
materiáloch a dokumentoch mesta Prešov,
spracovávanie odborných stanovísk a internej dokumentácie v sociálnej obl.sti,
implementáciu Programu rozvoja mesta Prešov,
implementáciu projektov v sociálnej oblasti,
efektívne plnenie úloh a kompetencií patriacich do sociálnej oblasti,
vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťou odboru,
spracovanie výkazov pre potreby Štatistického úradu SR,
aktuálne dopÍňanie informácií týkajúcich sa odboru na internetovej stránke mesta.

Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie:

a)
l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

na úseku starostlivosti o deti a rodinu zabezpečuje:
poskytovanie sociálneho a sociálnoprávneho poradenstva pre rodiny s deť
poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa ocitli v
hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii,
vydávanie rozhodnutí o priznaní resp. nepriznaní jednorazovej dávky v hmptnej núdzi
v zmysle platnej legislatívy a poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci v
zmysle platného VZN mesta,
vedenie evidencie občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej
núdzi alebo jednorazová dávka sociálnej pomoci,
poskytovanie sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v zmysle platnej legislatívy,
prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
poskytovanie sociálnej služby pre rodiny s deťmi v nízkoprahovom dennonjt centre pre
deti a rodinu,
poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieť a podpora
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v súlade s platnou leg· slatívou,
vypracovanie odborných podkladov pre prípravu projektov v sociálnej obla ti,
implementáciu schválených projektov v sociálnej oblasti,
výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom profesionálnych terénnych sociálnych
pracovníkov v lokalitách s kumuláciou občanov ohrozených sociálnym vyl čením,
vykonávanie osobitného príjemcu prídavku na dieťa v rodinách, v ktorých dochádza k
zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky alebo k zanedbávaniu star stlivosti o
nezaopatrené deti, ich výchovy a výživy na základe rozhodnutia príslušné o štátneho
orgánu,
vykonávanie šetrení sociálnej situácie v rodinách dieťaťa, ktoré zanedb~a povinnú
školskú dochádzku, vykonávanie výchovných pohovorov so žiakmi a ichl rodičmi za
účelom zlepšenia starostlivosti o plnenie povinnej školskej dochádzky,
I

I

l
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č. 2

i

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

sledovanie plnenia povinnej školskej dochádzky u žiakov, ktorých i zákonným
zástupcom bol~ zastavená výplata prídavku na dieťa po dobu najmenej 3; mesiacov,
oznamovanie Uradu práce, socíálnych vecí a rodiny v Prešove pominutie 1ÔVOdOV na
poukazovanie prídavku na dieťa osobitnému príjemcovi a podávanie p dnetov na
vydanie rozhodnutia o obnoveni výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osob ,
vykonávanie opatrení v zmysle § 10 a § 11 zákona Č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplneni niektorých zákorlov v zneni
neskorších predpisov zamerané na predchádzanie sociálno-patoIOgiC~ÝCh javov
vrátane záškoláctva a vykonávanie pôsobnosti mesta v spolupráci s M P vo veci
ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov maloletými a ladistvými
i
(priestupkové konanie),
oznamovanie neospravedlnenej absencie žiakov na vyučovaní viab ako 60
vyučovacích hodin v príslušnom školskom roku oddeleniu sociálnoprávf'ej ochrany
detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešov z dôvodu
ohrozovania výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbávania star stlivosti o
i
povinnú školskú dochádzku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa,
prijatie opatrení na elimináciu záškoláctva prostredníctvom priestupkovéjlo konania,
ak zákonný zástupca žiaka ohrozuje jeho výchovu a vzdclávanie alebo zanedbáva
starostlivosť o povinnú školskú dochádzku žiaka,
~
uloženie sankcie zákonnému zástupcovi žiaka formou pokuty v zm 'sle platnej
legislatívy,
.
vykonávanie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkovi k dávke v
hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na základe rozhodnutia príslušného
štátneho orgánu,
~
vedccie evidencíe poberatcľov dávky v hmotne.i núdzi a príspevkov k dáv e v hmotnej
núdzi a štátnych sociálnych dávok, ktorí sú zaradeni do inštitútu osobitné príjemcu,
realizáciu platieb za nájomné a služby spojené s užívaním bytu, za komun~lny odpad a
dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu prostredníctvom inštitútu
osobitného príjemcu a výber platieb za nájomné a služby spojené riS užívaním
nájomného bytu vo vlastníctve mesta v hotovosti (mesačný predpis n'jomného a
služieb, splátky dlhov) na zriadenom pracovisku v priestoroch "Kancelári sociálneho
poradenstva",
i
spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, školami I a správcom
bytového fondu,
•
spoluprácu s rodinami pri odstraňovaní prekážok podmieňujúcich navrátetie prídavku
na dieťa zákonným zástupcom maloletého dieťaťa,
zist'ovanie sociálne.i situácie v rodine a spoluprácu s príslušnou školou,
•
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po~ľa zákona,
vykonávanie sanácie v rodinách detí, ktoré sú vyňaté z rodiny alebo hrozí vyňatie
dieťaťa z rodinného prostredia,
vykonávanie funkcie majetkového opatrovníka na základe rozho uda súdu,
spoluprácu so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, s orgánom so : álnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to vhodné a účelné na ochranu maj~tku dieťaťa,
vykonávanie funkcie poručnika dieťaťa na základe rozhodnutia súdu,
.
podávanie správy o zdravotnom stave dieťaťa, o školskej dochádzke, príprave na
povolanie a dosiahnutých školských výsledkoch príslušným inštitúciám,
poskytovanie príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťa'a v zmysle
platného VZN mesta a poskytovanie príspevku dieťaťu na tvorbu ús~or v zmysle
i
zákona,

i
j
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i

31.

32.
33.

poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho
život, zdravie alebo priaznivý psychický alebo fyzický vývin,
vykonávanie šetrenia v rodinách dieťaťa s nariadenou ústavnou staros livosťou a
zhodnocovanie podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia,
predloženie správy o sociálnej situácii rodičov diet'at'a orgánu soci4lnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
oznámenie o možnosti zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyZj'ekej osobe
než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti orgánu sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately,
vyjadrenie sa o spôsobe života fyzickej osoby a jej rodiny, ktorá má záu ern stať sa
i
pestúnom alebo osvojiteľom,
poskytovanie pomoci pri zabezpečení bývania a zamestnania mladému dospelému po
skončení ústavnej starostlivosti,
~
vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do staros Iivosti,
vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktor vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
:
spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom ale~o orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
:
poskytovanie informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pest~nom alebo
osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch
.
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
predloženie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuf'dte1~ správy o
.
sociálnej situácii dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou,
rozhodovanie o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania SOCiáln;·j služby, o
znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytovanú sociálnu službu a o neplate í úhrady za
sociálnu službu, rozhodovanie o povinnosti občana zaplatiť úhradu za soci nu službu,
koordináciu poskytovania sociálneho poradenstva v priestoroch Kancelárie sociálneho
poradenstva,

1
!

34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.

.

l

hl

na úseku bývania zabezpečuje:

I.

evidenciu žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
spracovanie a posúdenie žiadostí o pridelenie nájomného bytu v zmY.Ie platného
VZN mesta a platnej legislatívy pre zaradenie žiadateľa do zoznamu uchádzačovo
pridelenie nájomného bytu,
I
vypracovanie sociálnej anamnézy uchádzača o nájomný byt za účelom r·aradenia do
žrebovania poradia pre pridelenie nájomného bytu,
vykonávanie aktualizácie žiadostí o nájomný byt,
na základe odporúčania Komisie MsZ sociálnej a bytovej podklady a. hotovenie
súhlasu primátora mesta pre správcu bytového fondu na uzatvorenie nájompej zmluvy,
posúdenie žiadostí o opakovaný nájom bytu a spracovanie podkladov :pre správcu
bytového fondu na uzatvorenie zmluvy o opakovanom nájme bytu,
pripravu a vykonávanie žrebovania poradia uchádzačov o pridelenie nájo ného bytu v
zmysle platného VZN mesta,
vykonávanie previerok obývania nájomných bytov vo vlastníctve mesta, •
koordináciu vykonávania deložácie v súčinnosti so správcom bytového fondu a MsP v
prípadoch neoprávneného užívania nájomných bytov vo vlastnlctve mes~:
pos~ytovanie súčinnosti správcovi bytového fondu a odboru správy
jetku mesta
MsU vo veciach prechodu nájmu bytu, vzájomnej výmeny bytu, spolo ného nájmu
bytu, podnájmu časti bytu a pridelenia bytovej náhrady,
•

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

IO.

1
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ll.

12.
c)
l.

2.

d)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IO.
I J.

12.
13.
14.
15.

poskytovanie súčinnosti inštitúciám a štátnym orgánom vo veciach tý~ajúcich sa
nájomných bytov vo vlastníctve mesta.
•
výber platieb za nájomné a služby spojené s užívaním nájomného bytu vo vlastníctve
mesta v hotovosti v Kancelárii sociálneho poradenstva.
na úseku kancelárie sociálneho poradenstva zabezpečuje:
prijímanie a preverovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmo ej núdzi a
jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi žiadostí o
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávk sociálnej
pomoci dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi, o poskytnutie podpo ej služby
v jedálni v zmysle VZN , žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu služ u, žiadostí
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom . 448/2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1 991 Zb. o živ ostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosti o skytnutie
dotácií, vyúčtovanie dotácií, žiadostí o poskytovaní prepravnej služby, žiadostí o
stravovanie, žiadostí o poskytovaní sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, žiadostí o udelenie výnimky na prepravné v MHD u osôb ŤZP a ŤZP
S, žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku a finančnéh<! príspevku
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, vyúčtovania finančných
príspevkov poskytnutých mestom, žiadostí o pridelenie nájomného bytu, žiadosti o
opakovaný nájom bytu,
.
osvedčovanie listín a P,Odpisov na interných tlačivách súvisiacich s agentou odboru
sociálnych služieb MsU vydávaných pre vnútornú potrebu odboru sociáln 'eh služieb
MsÚ.
na úseku terénnej sociálnej práce zabezpečuje:
vyhľadávaníe sociálne vylúčených klientov, klientov v kríze, klientov v Isociálnej a
hmotnej núdzi,
mapovanie lokality mesta, v ktorej je kumulácia sociálnych problémov a ~ú potrebné
intervencie sociálnych pracovníkov,
nadväzovanie kontaktov s klienrmi,
poskytovanie sociálneho poradenstva na požiadanie klienta aj v prípade sociálnej
intervencie,
•
poskytovanie krízovej intervencie v prípade zložitej sociálnej situácie klien{a,
poskytovanie individuálnej pomoci klientom v sociálnom probléme,
sociálne šetrenia a návštevy v rodinnom prostredí klienta,
vypracovávanie sociálnych anamnéz klientov pre potreby riešenia. sociálneho
problému aj na požiadanie spolupracujúcich subjektov a odborníkov,
realizáciu opatrení sociálnej intervencie aj prevencie priamo v teréne, Iprípadne v
komunitnom centre,
vedenie spisovej dokumentácie klientov,
štatistické zhromažďovanie podkladov a údajov o klientoch, sociálnych nroblémoch,
dôležitých ukazovateľov komunity,
sprostredkovávanie informácií medzi klientom a odbornými útvarmi MsV-, pripadne
inými inštitúciami,
výkon odborných činností komunitných aktivít a skupinových aktivít v ~omunitnom
centre v súlade s platnou legislatívou,
.
ostatné činnosti, súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce a komunitnej práce,
prevádzkovanie Komunitného centra v lokalite K Starej tehelni.
.

- 42

fríloha č. 2

Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov:

a).
l.

na úseku sociálnvch služieb zod12oveďá za:
evidenciu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej 9pätovného
posúdenia,
evidenciu žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení alebo POSkytOVJ.. sociálnej
služby ktorou je:
a) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na omoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek ap. skytovanie
sociálnej služby v zariadeni pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
b) domáca opatrovatel'ská služba,
c) požičiavanie pomôcok,
.
evidenciu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby ktorou je:
a) prepravná služba,
b) monitorovania a signali7.ácie potreby pomoci,
c) odľahčovacia služba,
d) poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni a donášky stravy do
!

2.

!

3.

!

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
ll.

12.

13.
14.

15.

domácnosti.
t·
evidenciu čerpania dovoleniek, dochádzky zamestnancov opatrovaters ej služby,
denných centier a jedálne,
vyhotovenie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu p dľa stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
i
evidenciu prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
.
evidenciu zoznamov prijímateľov sociálnych služieb a zmlúv uzatvoretýCh medzi
poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby,
spracovanie a evidenciu zmlúv s budúcim poskytovateľom sociálnej služb ,
spracovanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
spracovanie žiadosti o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb,!
utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti ppskytovania
sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách, na komunirú prácu a
komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzan a zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia sociálnych problémov v meste
za vypracovanie a plnenie komunitného plánu sociálnych služieb a rozvpja komunít
i
mesta,
aktualizáciu a evidenciu poskytovateľov sociálnych služieb v úzcmnom ObfVOde mesta,
evidenciu účtovnej agendy v denných centrách,
legislatíve
spracovanie odborných stanovísk a návrhov na zmeny a pripomienky
sociáinych služieb.
.
zabezpečuje:

l.

2.
~

j.

4.

5.

dostupnosť

sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na SOCi[nU službu, a
právo výberu sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách v
nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej službe, prep . vnej službe
a odľahčovacej službe,
zvyšovanie odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby,
v súlade so zákonom o sociálnych službách uskutočňuje program supervízfe,
základné, odborné a špecializované sociálne poradenstvo,
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
everejnému
poskytovatel'ovi sociálnej služby,
.
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6.
7.

8.

9.

opatrovateľskej

OdľahčovaceJ]i

uzatváranie zmlúv o poskytovaní
služby,
služby, o
požičiavaní pomôcky, ktorú uzatvára mesto s prijímateľom sociálnej služby
uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku p ,skytovanej
sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ~torým je
nízkoprahové denné centrum a prepravná služba, ktorú uzatvára mesto s ~everejným
poskytovateľom socíálnych služieb,
'
uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na financovanie SOCitnej služby
v zariadení pre seníorov, zariadeni opatrovateľskej služby, dennom s acionári a
opatrovateľskej služby, ktorú uzatvára mesto s neverejným posk ovateľom
sociálnych služieb,
uzatváranie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov mestu na úhradu výdavkov
na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a
zákona o sociálnych službách, ktorú uzatvára ministerstvo s mestom.
zriad'ovanie, zakladanie a kontrolu nocľahárne, nizkoprabového denn~ho centra,
zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacio ára,
kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovan j sociálnej
služby,
kontrolu účelnosti využívania poskytovaných zdravotných a kompenzačných
pomôcok,
spoluprácu s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v územn~m obvode
mesta,
i
určenie štandardných výdavkov a štandardných príjmov na príslušný roz očtový rok
na základe údajov o priemerných skutočných bežných výdavkoch ariemerných
skutočných príjmoch z platenia úhrad za sociálne služby poskytov é v jeho
pôsobnosti za predchádzajúci rozpočtový rok,
zisťovanie sociálnej situácie fyzickej osoby za účelom poskytovania sociálhcj služby a
vyhotovenie záznamu o sociálnej situácii tejto osoby,
i
výber úhrad za poskytované sociálne služby v súlade s platným VZN mdta Prešov o
sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby, i
odvod finančných prostriedkov z úhrad za sociálne služby do banky,
mesačné zúčtovanie z úhrad za sociálne služby,
spracovanie potvrdenia o zverejnení zmluvy o poskytnutí sociálnych služie ,
zverejňovanie zmlúv o poskytnutí sociálnych služieb na webovej stránke esta,
utváranie podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej
aktivity a psychickej aktivity občanov v dennýeh centrách,
schôdzkovú činnosť v denných centráeh,
+i
inventúrnu činnosť v denných centrách a jedálňach,
poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri realizácii podujati pre seni rov mesta,
koordináciu zamestnancov opatrovateľskej služby,
koordináciu zamestnancov v denných centrách, jedálňach v zri 'ovateľskej
pôsobnosti mesta,
'
poskytovanie súčinností správcovi majetku mesta vo veciach týkajúcich isa údržby a
správy majetku denných centier,
prevádzku denných eentier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
i
~'
prevádzkujedálni DC Sabinovská a DC Družba,
chod, údržbu požičovne pomôcok a opravu pomôcok,
udeľoyanie výnimiek na prepravné v súlade s cenovým výmerom MHD
Prešove u
osôb TZP a tzP-S,
evidenciu a pomoc občanom, ktorý sa ocitli bez domova,
i
!

10.

Il.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

t

J
!

28.
29.
30.
31.
32.
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33.

prípravu a spracQvanie koncepčných dokumentov na úrovni mesta v oblastijsociálnych
služieb,
.
i

!ll
l.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

1

na úseku sociálnej pomoci zodpovedá za:
evidenciu žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci občanom, ktorí sa ocitľ v hmotnej
núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácii,
spracovanie a evidenciu rozhodnutí o priznaní resp. nepriznaní jednorazo.Jej dávky v
hmotnej núdzi v zmysle platnej legislatívy a poskytovaníe jednorazclvej dávky
sociálnej pomoci v zmysle platného VZN mesta Prešov o poskytovaní sociálnej
pomoci občanom mesta,
~
evidenciu žiadosti a spracovanie všetkých podkladov a výstupov pre oskytnutie
dotácii v zmysle platného VZN mesta Prešov o podmienkach poskytova a dotácií z
rozpočtu mesta Prešov,
evidenciu fyzických osôb, ktorým bola poskytnutá dávka jednorázov~ dávka v
hmotnej núdzi, jednorázová dávka sociálnej pomoci a opakovaná dávliia sociálnej
pomoci,
i
aktualizáciu a evidenciu neziskových organizácií a združení s orientáciou ~a seniorov
a ŤZP osoby,
spopolnenie a pochovanie občanov u ktorých došlo k úmrtiu v katastrálom území
mesta Prešov,
i
vybavenie náležitosti spojených s administratívnou prácou týkajúcou sa zisťovania
totožnosti, kontaktovania pozostalých a písomností potrebných na dbezpečenie

~.

poehovanía,
zabezpečuje:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Q)

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

uzatváraníe zmlúv s neziskovými organizáciami a občianskymi združeni i, ktorým
bola poskytnutá dotácia,
.
spracovanie potvrdenia o zverejnení zmluvy o poskytnutej dotácii,
zverejňovanie zmlúv poskytnutých dotácií na webovej stránke mesta,
kontrolu vyúčtovania poskytnutej dotácie,
~i
kultúrno spoločenské a športové podujatia pre seniorov mesta,
poskytovanie opakovanej dávky sociálnej pomoci v súlade s platným ZN mesta
Prešov,
zisťovanie sociálnej situácie fyzickej osoby za účelom poskytovanía jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pomoci a opakovanej dávky.
I
na úseku finančnej činnosti zodpovedá za:
I·
financovanie úloh v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatným predpismi
upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
kontrolu hospodárenia a efektivneho využivanía pridelených finančných rostriedkov
a správu hmotného a nehmotného majetku v denných centrách a jedálňach;
kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu v súčinnosti s odborom ekonomiky a podnikania Ms~J,
spravovanie pokladničnej hotovosti,
vedenie pokladničných operácií, jej denné uza,tváranie a vyhotovenie okladničnej
správy pre oddelenie rozpočtu a účtovníctva MsU,
pokladničné operácie (prijem a výdaj za poskytované sociálne služby),
.
spracovanie platobnýeh poukazov na poskytnutie finančnýeh prosúiedkov pre
neverejných poskytovaterov sociálnych služieb, dotácii pre neziskové o~ganizácie a
združenia a jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci Občfom mesta,

I
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8.
9.

príjem finančných prostriedkov od občanov za poskytnuté sociálne služby
(opatrovateľská služba, donáška stravy do domácnosti - socíálna služba v jddálni),
odpisovanie hmotného a nchmotného majetku v denných centrách a jedálňaCh v
zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta,
!

d}

l.

2.

za:
výkon funkcie kolízneho opatrovníka na základe uznesenia súdu, notárS~ehO úradu,
orgánu štátnej a verejnej správy v súdnych, exekučných, dedičských a správnych
konaniach v rozsahu práv a povinností podl'a účelu na ktorý bol kolízny:opatrovnik
ustanovený,
,
výkon funkcie opatrovníka na základe rozhodnutia súdu v prípade pozbavenia
spôsobilosti na právne úkony resp. obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
:
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KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

;ll
L
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

hl
l.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

cl
1.

2.
3.

4.
5.
6.
d}

1.

2.
3.

na úseku pôsobnosti primát()ra mesta a z,ástupcu primátora mesta 7..odpoveda za:
činnost' sekretariátov primátora mesta a zástupcu primátora mesta,
,
zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z postavenia a činnosti primáto~a mesta a
zástupcu primátora mesta,
,
koordináciu časového a vecného programu primátora mesta a zástupc1 primátora
mesta.
organizačno-technické a protokolárne zabezpečenie oficiálnych Mvšte
a prijati
domácich a zahraničných hosti a delegácií,
dodržiavanie protokolu pri podujatiach organizovaných mestom,
vedenie aktuálnej databázy predstaviteľov SR, NR SR, vlády SR, lorgánov a
organizácií štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalších inštitúcií,
vedenie dokumentácie o spolupráci a kontaktoch mesta s mestami, obcami, !regiónmi
a združeniami, v ktorých je mesto členom alebo má s nimi zmluvnú SPOlUPráCU'
prípravu podkladov pre zmluvnú spoluprácu s organizáciami, s ktorými esto hodlá
spolupracovať vo vymedzených oblastiach činností mesta,
na úsekumediálnych aktivít mesta zodpovedá za:
,
I
koordináciu a prezentáciu informácií o dianí v meste a na MsÚ a MsP,
monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných médiách
a správ uverejnených v miestnej, regionálnej a celoštátnej tlači,
,
zverejňovanie zákonnej inzercie a oznamov obsahovo pripravovanýcl!t ostatnými
organizačnými útvarmi MsÚ v printových a elektronických médiách,
j'
organizáciu spolupráce primátora mesta s predstaviteľmi miestnej, regioná nej
a republikovej tlače; zvolávanie a vedenie tlačových konferencií mesta,
organizačno-technické zabezpečenie stretnutí, diskusií, besied a pod. pľi!dstaviteľov
mesta s obyvateľmi mesta,
,
spravovanie a aktualizáciu spravodajskej časti internetovej stránky mesta,
poskytovanie informácií o dianí v meste pre potreby MIe,

r

na úseku zahraničných vzťahov zodpovedá za:
koordináciu spolupráce mesta a ich výsledkov s partnerskými mestami a ntvrh ďalších
postupov pri rozvoji spolupráce mesta s partnerskými mestami,
vedenie dokumentácie o spolupráci a kontaktoch mesta a prípravu korešpo dencie
s partnerskými mestami a ostatnými zahraničnými partnermi,
prípravu podkladov pre nadväzovanie priamych vzťahov s orgánmi, organIáciami
a inými subjektmi mimo územia SR,
prípravu a organizačné zabezpečenie pobytn oficiálnych zahraničných ná tev v
meste,
I
obsahovú a organizačnú prípravu návštev partnerských miest pre primátora mesta,
zástupcu primátora mesta, prednostu MsÚ, poslancov MsZ a zamestnanco~ mesta,
zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb.
I
na úseku krízového riadenia zodI!Q.vedá za:
prípravu podkladov, písomností, dokumentácie a plnenie úloh na úseku o~rany štátu,
krízové riadenie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
núdzového
stavu,
,
krízové riadenie v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

r
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4.
5.

6.

7.

8.

9.
e
l.
2,

3.

č. 2

vypracovanie plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto ~ súlade so
t'
zameraním činnosti Okresného úradu v Prešove,
predloženie primátorovi mesta návrhov opatrení na materiálne, technické, o ganizačné
a administratívne zabezpečenie činnosti Krízového štábu mesta Prešov,
,
koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia ai úloh pre
~'
zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Prešov,
odbornú prípravu Krízového štábu mesta Prešov a komisií mesta pri org izovaní a
riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnych udalos í, vrátane
teroristických útokov,
,
vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných
ochranu
pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác af'redloženie
súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o náklado h na výkon
záchranných prác.
,
oslobodzovanie zamestnancov mesta od mimoriadnej služby,

pa

na úseku krízového plánovania v systéme hospodárske; mobilizácie zodpovedá za:
vypracovanie návrhov opatreni na riešenie úloh v rámci hospodársko-mqbilizačných
príprav,
,
plnenie opatreni hospodárskej mobilizácie pri zriad'ovaní výdajní odberných oprávnení
a uplatnenie požiadaviek na nariadenie vykonania opatrení,
. j
spracovanie a aktualizáciu údajov mesta Prešov v programe AMION pre NfH SR.
i

II
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

sl
1.
2.
3.
4.
5.

na úseku civilného núdzového plánovania civilnej ochrany zodpovedá za: i
koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľova zamesJ'neov mesta
na civilnú ochranu,
koordináciu činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilno
núdzovom
,
plánovaní pre potreby mesta,
zabezpečenie spracovania plánu ochrany obyvateľstva, plánu evakuácie, dlánu ukrytia
obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác a i9h akjualizáciu v
súčinnosti s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsU,
i
spracovanie a aktualizáciu "Plánu vyrozumenia",
zabezpečenie údržby, opravy a kontrolnú činnosť ochranných stavieb ~ zariadení
~'
civilnej ochrany vo vlastníctve mesta,
zabezpečenie skladovania, údržby a inventarizácie materiálu civilnej
chrany pre
obyvateľstvo s cieľom jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Prešov v skladoch
a výdajných strediskách,
,
koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sle,dovanie
a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú OChriu,
na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:
'
zabezpečenie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej
ochrany v meste,
['
výkon činnosti preventívara požiarnej ochrany mesta,
zabezpečenie zriadenia a školenia preventívnych protipožiarnych kontro,ných skupín
i
mesta,
vypracovanie návrhu plánu preventívnych protipožiarnych kontrol :fyzických a
právnických osôb v meste, ktorý predkladá na schválenie primátorovi me~ta,
zabezpečenie činnosti protipožiarnych kontrolných hliadok na území mtsta v období
zvýšenej požiarovosti,
.
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6.

'
f

spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ pri nákupe požiarnej techniky na
vybavenie zásahových jednotiek,
spoluprácu s dobrovol'nou požiarnou ochranou a inými záchrannými ZIOŽlc i,
koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany, sl dovanie
a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochr u.
!

7.
8.
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ODDELENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

al
l.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
IO.

11.
12.

hl
1.

2.

'~d

na úseku personalistiky a ľudských zdroiov zodpovedá za:
MsÚ
komplexné zabezpečenie personálnej agendy zamestnancov mesta v
a MsP, poslancov MsZ a uchádzačov o zamestnanie v rámci MsÚ:
vypracovanie personálnych a mzdových návrhov súvisiacich so vznikom; zmenou a
ukončenim pracovného pomeru,
i
preverenie splnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
predpokladov zamestnancov mesta, porovn~e skutočnosti s kladenými p~iadaVkami
na zamestnancov mesta a za doplnenie, prehlbenie alebo zvýšenie si kvalifi ácie,
spracovanie dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigád ickej práci
študenta a vedenie ich evidencie,
spracovanie dohôd o zrážkach zo mzdy a dohôd o hmotuej zodpovednosti, i
zabezpečenie absolventskej praxe uchádzačovo zamestnanie, odbornej ptaxe a stáží
študentov,
•
vedenie evidencie žiadosti do zamestuania,
vedenie osobných spisov zamestnancov mesta,
komplexné zabezpečeni~ výberových konaní a konkur~ov na obsadenie racovných
pozícií v pôsobnosti MsD podľa pokynov prednostu MsD,
rozvoj, realizáciu a kontrolu politík na úseku ľudských zdrojov a vzdelávania;
koordinovanie vzdelávania zamestnancov mesta a kontrolu efektivity ~ účinnosti
vzdelávania,
,
spracovanie plánu vzdelávania zamestnancov mesta.
komplexné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov vy aných škôl
a školských zariadeni a spoločného obecného úradu,
fi

t'

na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za:
'
riadnu aplikáciu zákona č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisova' súvisiacich
právnych predpisov v podmienkach mesta,
vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia p' práci, na
vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazo , chorôb z
povolania a iných poškodeni zdravia z práce a prevencie v podmienkach m sta.

*i
i

cl
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

na úseku miezd zodpovedá za:
i
komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov mesta, poslancov MsZ a
uchádzačovo zamestnanie formou aktivačných činností,
spracovanie agendy doplnkového dôchodkového sporenia (DD S), vede e evidencie
príspevkov a spracovanie výkazov do jednotlivých DDS,
sprac~vani~ a o~oslanie e~idenčných listov zamestnanc~v mesta S,ociálnej poisťo:n~,
vedeme eVldencle pohľadávok zamestnancov mesta VOCI zamestnavateľo" resp. myrn
subjektom a vykonávanie ich pravidelných zrážok,
i
spracovanie podkladov pre vyúčtovanie projektov refundovaných z' európskych
i
fondov,
spracovanie podkladov na určenie objemu mzdových prostriedkov preJpracovanie,
sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu,
likvidáciu dávok nemocenského poistenia, resp. ostatných sociálnych dáv k,
zostavenie rozborov v členení podľa agend, ktoré vykonáva v súvislosti s mesačným
spracovaním miezd a zostavenie návrhu tvorby sociálneho fondu poqľa platných
kolektívnych zmlúv,
.

ji
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9.
10.

ll.

12.

13.
14.

15.

sledovanie mesačného čerpania mzdových prostriedkov podľa platnej ozpočtovej
skladby a kontrolu plnenia rozpočtu v jednotlivých položkách,
:
spracovanie plánovacej, rozpočtovej a štatistickej agendy v stanovených termínoch
a predloženie príslušným orgánom,
~'
spracovanie agendy súvisiacej s nemocenským, zdravotným a dô hodkovým
vodov zo
poistenim, príspevkom na poistenie v nezamestnanosti a ostatných
mzdových prostriedkov; spracovanie podkladov pre výkazy do poisťoyni vrátane
kontroly vymeriavacích základov pre výpočet poistného a evidenci~ zmien v
príslušných zdravotných poisťovniach počas trvania pracovného poml'ru, ako aj
podkladov pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
spracovanie agendy súvisiacej so zdaňovaním príjmov fYzických osôb zo závislej
činnosti a funkčných pôžitkov,
:
vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, Sociálnu poisťovňu, dMový úrad,
orgány štátnej správy, zdravotné poisťovne a iné organizácie,
"
vedenie centrálnej evidencie zamestnancov mesta a jej priebežné dopiňani o príslušné
zmeny,
vedenie evidencie zamestnancov so zniženou pracovnou schopnosťou a sledovanie ich
percentuálneho plnenia,
spracovanie evidencie dochádzky, sledovanie nočnej práee, práce nadčll:' pracovnej
pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovno-právn,ych ná cžitostl,
styk s poisťovňami a s príslušným úradom práce (prihlášky. odhláš y, výkazy,
potvTdenia
'
!

16.
17.

dl

na úseku vybavovania sťažnosti a petícií zodpovedá za:
t'
koordináciu vybavovania sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sť žnostiach v
znení neskorších predpisova petíeií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o pet čnom práve
v znen! neskorších predpisov.
:

~
l.

na úseku verejného obstarávania zodpovedá za:
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní vrátane elektronickej aukcie,
spracovanie podkladov pre jednotlivé postupy verejného obstarávania,
prípravu a realizáciu všetkých postupov verejného obstarávania,
,
posúdenie výheru postupov verejného obstarávania podľa predpokladanej hodnoty
zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na POSkytn;'tie služieb,
poskytovanie poradenstva týkajúceho sa zákona o verejnom obstaráv ní, prípravu
smernice primátora mesta o verejnom obstarávaní a dohliada na jej vyu itie v praxi
zamestnancami mesta.
:

!

2.
3.
4.
5.

fi
l.
2.

na úsekll manažčrstvakvality podľa STN EN ISO 9001 Zllhezpečuje:
~:
procesný systém riadenia (podľa tzv. mapy procesov),
kontrolu efektivity práce v procesoch vykonávaných všetkými organizačn i útvanni
:
MsÚ',
zodpovedá za:
plnenie politiky kvality a cieľov kvality na MsÚ,
tvorbu dokumentácie pre systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 1900 I,
posúdenie interných normatívnych aktov,
výkon interných auditov na základe plánu a podľa pokynu prednostu Msl(,
koordináciu činností v oblasti udržiavania a zlepšovania systému manažér~tva kvality
podľa STN EN ISO 900 l vrátane plánovania a vykonávania periodickýchla
recertifikačných auditov,
,
!

1.
2.

3.
4.
5.
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FlOha'. 2
6.

7.
8.

sl
1.

2.
3.
4.
5.

spracovanie analýz procesov a optimalizácie výkonnosti procesov,
navrhovanie nápravných, resp. preventívnych opatrení pre zlepšovanie proc~sov a
zvyšovanie účinnosti a efektívnosti činností pri napÍňaní požiadaviek systému
manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001,
zastupovanie MsÚ v procese komunikácie s externými partnermi v oblasti s stému
manažérstva kvality podl'a STN EN ISO 9001.

f

na úseku interných oredpisov vydávaných mestom zodpovedá za:
vypracovanie Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove
vypracovanie Pracovného poriadku Mesta Prešov
t'
vypracovanie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Prešov
vypracovanie ď~lších interných predpisov mesta vydávaných prim~torom esta alebo
prednostom MsU, ak ich gestorom nie je iný organizačný útvar MsU
vedenie centrálnej evidencie všetkých interných predpisov mesta
•

t
I

hl
l.
2.

3.

na úseku pôsobnosti prednostu mestského úradu zodpovedá za:
,
činnosť sekretariátu prednostu MsÚ,
zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z postavenia a činnť?sti prednostu M "
koordináciu časového a vecného programu prednostu MsU,

,

II
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

ll.

12.
13.

na úseku správy informačných technológií zodpovedá za:
.
chod a údržbu informačných systémov pre pracoviská MsÚ a MsP a rieši idh pripadné
t.'
havarijné stavy,
určovanie princípov rozvoja informačných systémov v podmienkach samo právy
mesta (ďalej ISSM),
určovanie typu vhodných informačných tcchnológií - technická špecifikác' pre nákup
programových a technických prostriedkov prostredníctvom procesu verejn\!ho
obstarávania a vyhodnotenie predložených ponúk,
i
systémovú administráciu, údržbu a zálohovanie systémových údajov v ISSM (tvorba
užívateľského prostredia, definovanie užívateľov, skupín, profilov, účtoval·
prístupových práv v sieťových operačných systémoch),
antivírovú ochranu, údržbu, zálohovanie, obnovu a archivovanie údajov v SSM,
aplikáciu bezpečnostných politík v oblasti informačných a komunikačných.
technológií, vrátane správy bezpečnosti frrewallov, kryptovacích a antivíru~ových
programov, hesiel a prístupových práv, sledovanie a vyhodnocovanie útokbva
narušení ISSM,
;
vypracúvanie analýz a podkladov pre tvorbu aplikačných programov,
koordinovani\! zavádzania proj\!ktov aplikačného programového vybaveni vrátane
metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného progr mového
vybavenia,
,
nasadzovanie projektov aplikačného programového vybavenia do rutinnej prevádzky
vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pte jednotlivé
typy počítačov,
t..
tvorbu používateľských softvérových aplikácii pre rôzne typy počítačovýc arehitektÚT
a sietí LAN a WAN,
správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázový h aplikácii
(SQL databáza ORACLE),
•
správu, inštalovanie aktualizácií Digitálnej technickej mapy mesta Prešov ~
aktualizáciu geografického informačného systému,
j'
správu klientskej časti on-line pripojenia do REGOB pre matričný úrad a . hlasovňu

1
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

t

a evidenciu pobytov občanov SR,
poskytovanie metodickej podpory a poradenskej služby užívateľom v oblas' obsluhy
počítačov a aplikácií,
realizáciu hromadných tlačových výstupov (generovanie, tlač a archivácia dMových
platobných výmerov, platobných výmerov k poplatku za komunálne odpad~ a drobné
stavebné odpady, oznámení o konaní volieb, voličských zoznamov apod.), .
servis výpočtovej teclmiky a j~ príslušenstva, diagnostikovanie a následné !dstránenie
chýb,
obstarávanie záručného a pozáručného servisu výpočtovej teclmiky a jej prí 'Iušenstva,
.
nákup náhradných komponentov výpočtovej techniky,
efektívnosť využívania výpočtovej teclmiky,
audit HW a SW - vedenie evidencie výpočtovej teclmiky a pr!>gramOVéhO~;ybavenia,
teclmickú pripravu zasadnutí MsZ v zasadacej miestnosti MsD (programov réžia),
spracovanie výsledkov hlasovania a zvukových záznamov pre následné pu likovanie
na internetovej stránke mesta,
;
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Príloha Č. 2
,

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA MEST A
1.
2.

vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu § lSd zákona o obecnom zriadení,
plní úlohy podľa § ISf zákona o obecnom zriadení.
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VŠETKY ORGANIZAČNÉ ÚTVARY MESTSKÉHO ÚRADU
Ak nie je uvedené inak, zodpovedajú za:
,
I.
programové rozpočtovanie príslušného rozpočtového programu, sledovattie plnenia
rozpočtu mesta v rámci príslušného rozpočtového programu a predkladanie
požiadaviek na rozpočtové opatrenia v rámci príslušného rozpočtového programu,
vykonávanie
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
'
2.
3.
správu registratúry v zmysle platného Registratúrneho poriadku a regi/stratúmeho
plánu Mestského úradu v Prešove,
4.
vybavovanie priestupkov a správnych deliktov v rozsahu vecnej Ipôsobnosti
organizačného útvaru MsÚ,
5.
poskytovanie právneho poradenstva jednotlivým organizačným útvaroq! MsÚ pri
vedeni správnych konaní za priestupky a správne delikty v rozsahu vecnej! pôsobnosti
organizačného útvaru MsÚ,
'
6.
prípravu návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov v rO;~i u vecnej
pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s
racovaním
7.
návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov v rozsahu vecnej pôsobnosti
organizačného útvaru MsÚ,
i
8.
vypracovanie návrhov zmlúv za mesto a právnych stanovísk k nim v rozsahu vecnej
pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
i
9,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s vÝkonom ich
činností v rozsahu vecnej pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
prípravu materiálov predkladaných na rokovanie komisie MsZ, MsR a Ms ,
10.
prípravu podkladov pre činnost' príslušnej komisie MsZ a vedenie jej agen4y.
11.
prípravu podkladov pre rokovanie Ústrednej inventarizačnej komisie me~ta Prešova
12.
Skodovej komisie mesta Prešov,
i
vybavovanie interpelácií a požiadaviek poslancov MsZ,
'
13.
vybavovanie požiadaviek z výborov v mestských častiach (VMČ).
14.
15.
prešetrovanie a vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,i
16.
prešetrovanie a vybavovanie petícií fyzických osôb a právnických osôb,
17.
poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k inform ciám podľa
interného normatívneho aktu,
zastupovanie mesta na základe zákonného zmocnenia alebo spI omocnenia
18.
oprávnenou osobou,
i

t
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