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Dodatok č. 1
poriadku Mestského úradu v Prešove

Mesto Prešov

Primátor mesta Prešov v. sú lade s § 13 ods. 4 písm. d)
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok
Mestské ho úradu v Prešove:
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záko na SNR Č . 369/1990
Č. l k Organi začné mu poriad ku

Článok 1

I.
O rganizačný poriadok Mestského úradu v Prešove (vydanie : 4) schválený dňa 13.02.20 I S, ktorý
nadobudol ú či n n osť od 0 1.03.20 15 (ďa lej len "o rgan i zač ný poriadok") sa týmto Dodatko m
Č . l k organ izač ném u poriadku m en í n a s le d o vn e :
Čl. 4 ods. l a ods. 2 organ izačného poriadku sa nahrádza nasledovn ým znením :

1.1.

Čl. 4
Základné

l.

Počet

a)
b)
c)

organizačné č l e n e n i e

mestsk ého úradu

zamestnancov mesta:
priamo v rámci mestského úradu je 235 zamestnancov mesta (vrátane hlavného kontrolóra mesta
a prednostu mestského úradu),
58 zamestnancov mesta vykonávajúcic h opatrovateľskú službu,
10 zames tnancov mesta vykonávaj úcich prácu v denných centrách,

2. Mestský úrad sa č lení na tieto o rganizač né útvary s nasledovne urč e n ým
v pracovnom pomere v rámci orga n izačnýc h útvarov:
Názov

organizač ného

útvaru:

p o čto m

zamest nancov mesta

Po č ct

za mest na ncov:

Odbor vn útornej správy:
1.
organizač no-právne odde lenie
2.
odde lenie m atri č n é h o úradu
3.
odde lenie klientskeho centra
4.
odde lenie informati ky
5.
odde lenie hospodárskej prevádzky

(1+59)
9

b) Odbor ekonomiky a podnikania:
l.
odde lenie rozpočtu a účtovníctva
2.
oddele nie daní, poplatkov a podnikania

(1+ 29)

e)

Odbor správy majetku mesta :
I.
odde lenie mestského majetku
2.
majetkovo-p rávne oddelen ie

(1+ 17)
7
IO

d) Odbor strategick ého r ozvoja :
1.
oddele nie riadenia proje ktov
2.
oddele nie inve sti čn ej č i n nost i

(1+16)
8
8

e)

(1+25)
8
9
8

a)

Odbor
l.
2.
3.

územného plánovania a stavebného úradu:
odde lenie územného plánovania a urbanizmu
odde lenie územného rozhodova nia a rozvoja bývania
oddelenie stave bného poriadku

F - MsÚ/SP-O 11 1211

7
15
5
23

14
15
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Mesto Prešov

f)

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb:
1.
oddelen ie dopravy a životného prostredia .
2.
odde lenie komunálnych služieb

g) Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu:
l.
oddelenie školstva, mládeže a športu
2.
oddelenie kultúry a cestovného ruchu
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(1+ 19)
9

IO
(1+16)
8
8

h) Odbor sociálnych služieb:
(1+20+58+10)
1.
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie
8
2.
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov
12
(+58 opatrovatel'sk áslužba)
(+ 1Odenné centrá)
i) Kancelária primátora mesta
j) Oddelenie podporných činností
k) Útvar hlavného kontrolóra mesta

7
12
5

1.2.
Príloha č . ' l ( Organ i začn á štruktúra Mestského úradu v Prešove) a príloha č . 2
(Právomoci a zodpovednosti /pracovné č i nnosti/ o rga n izač ných útvarov Mestského úradu v Prešove)
orga n izač ného poriadku sa nahrádzajú prílohou č. l a prílohou č . 2 v zmysle tohto Dodatku č. ]
k organ izač ném u poriadku.
.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

J. Tento Dodatok č . I k o rganizač ném u poriadku nadobúda ú čin n o s ť 15.08.201 5.
2.

D ňom nadobudn utia ú činn ost i tohto Dodatku č. I k o rgan i zač né ho poriadku sa rust orgaruzacny
poriadok v tých čast i ach , v ktorých došlo k zmenám týmto Dodatkom Č . I k organ izač n é m u poriadku.

Článok 3
Zoznam príloh

l.

O rga n i začná

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

2.

Právomoci a zodpovednosti (pracovné
(príloha č . 2) .

F - MsÚ/S P-O l/12/ l

č i n n ost i) organ izač nýc h

útvarov Mestského úradu v Pre šove

'--

-

-

,-

-

r-

úradu

pr evádzky
(23)

hospodár skej

Oddeleni e

(S)

informatiky

Oddele nie

(lSI

klien tskeho cent ra

Oddelen ie

(7)

m atrič n é h o

Odde lenie

(9)

právne oddele nie

(lS)

a podnikania

poplatkov

Odde lenie dani,

(14)

a účtovníctva

rozpočtu

Odd elen ie

(1+29)

Orga n iz ač no-

A PODNIKANIA

-

ODBOR
EKONOMI KY

(1+59)

r--

I

ča stia ch

Vý bory
v me stských

,-

'--

-

(10)

odde lenie

M ajetkovo-pr ávne

(7)

m est skéh o majet ku

Odde leni e

(1+17)

MAJETKU M ESTA

ODBOR SPRÁVY

I

MESTA (S)

zas tup iteľstva

sPRÁVY

VNÚTORNEJ

ODBOR

I

'--

ÚTVAR HLAVN(HO
KONTROLÓRA

I

m esta (1)

Komi sie
mestsk ého

1

I
Hlavný kont rolór

M ESTSKÉ ZASTUPITHSTV O

Mestská rada

H

-I

-j

I

"-

-

-

PLÁNOVANIA

(8)

~

(8)

stavebneho poriadku

Oddeleni e

(9)

a rozvoja bývania

rozhodovan ia
či n n o st i

Oddelen ie územ ného

pláno va nia
a urbani zmu
(8)

Od el enie územn ého

(1+25)

ÚRADU

A STAVEBN(HO

Oddele nie

-

-

-

I
ODBOR ÚZEMN(HO

i nve stičnej

(8)

riadenia proj ektov

Oddel enie

(1+161

ROZVOJA

STRATEGICK(HO

ODBOR

I

uz)

f-- pod po rných č i nností

Oddele nie

Prednosta me stsk ého úrad u (1)

MESTSKÝÚRAD (235)

PRIM ÁTOR MESTA

-

I--

-

( 10)

kom unálny ch služieb

Oddelenie

(9)

prostredia

a životného

Oddelenie dop ravy

(l+19)

SLUZIEB

A KOMUNÁLNYCH

PROSTREDIA

ZIVOTN(HO

ODBOR DOPRAVY,

I

me sta
(7)

Kancelária primátora

mesta

Zást u pca pr imátora

~ Príloha č: 2

PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI (PRACOVNÉ ČINNOSTI)
ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

MESTSKÉHO ÚRADU V PREŠOVE

ODBOR VNÚ T O RN E J S P RÁ VY
Org anizačno-právneoddelenie:

a)

na Úsek u

vzťahov

zabezpečuje

l.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

k mestskému

zastupiteľstvu a

a zodpovedá za prípravu, priebeh a spracovanie matcriálov zo zasadnutí

mestského zast up i te ľs tva:
zverejnenie zoznamu poslancov mestského zastup iteľstva (MsZ), termínu a programu
rokovania MsZ (pozvánky), zve rej nen ie harmonogramu zasadnutí -mestskej rady
(MsR) a MsZ a plánu kontrolnej č i nnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na
internetovej stránke mesta a ich aktualizáci u,
orga niza čn ú prípravu a priebeh zasadnutia MsZ:
- prípravu pozvánky, distrib úciu pozvánky pos lanco m MsZ a prís lušný m vedúcim
zamestna ncom mesta,
- prípravu a zverejnenie oz namov o mieste, čase a programe zasadnutia MsZ,
- kompletizovanie a expedíci u materiálov predkladan ých na zasadnutie MsZ,
prípravu sce nára na zasadnu tie MsZ,
- spracovanie zvukového záz namu a hlasovania zo zasadnutia Msž.,
vypracovanie a evidenciu uznesení MsZ, ich ex pedíc iu pos lancom MsZ, prí slušn ým
vedúci m zamestnanco m mesta a mestským organizác iám ; zverej nen ie uznesení MsZ
na internetovej strá nke mesta,
vyhotovenie zápisn ice zo zasadnutia MsZ a zve rejnenie na internetovej stránke mesta,
spracovanie interp elácií a požiadaviek vznesených na zasadnutí MsZ a ich evidenciu a
kontrolu plnenia v elek tro nickej podobe (napr. na s ieťovej jednotke "M"),
vede nie evidencie úč ast i pos lancov MsZ na zasa dnutí MsZ a prípravu podkladov pre
odme ňova nie pos lancov MsZ pod ľa Zásad od meňovan ia pos lancov MsZ, členov MsR ,
členov komisií MsZ a VMČ,
sko mp letizovanie materiálov na archivác iu;
zabezpeč uje

l.
2.

3.
4.

k jeho orgá nom

a zodpovedá za prípravu, priebeh a sp racovanie materiálov zo zasa dnutí
mests kej rady:
zverejnenie zoz namu č lenov Ms R, term ínu a programu rokovania Ms R (pozvánky) na
internetovej stránke mesta,
o rganizačn ú prípravu a priebeh rokovania Ms R:
- prípravu pozvánky, dist ribú ciu pozvánky č leno m MsR a príslušným vedúci m
zames tna nco m mesta,
komp letizovanie a ex pedíc iu materiálov predk ladaných na rokovanie Ms R,
- príp ravu sce nára na rokovanie MsR,
- zhotovenie a spracovanie zvu kového záznamu z rokovania MsR,
vypracovanie a evi denciu uzne sení MsR, ich expedíc iu členo m Ms R a príslušným
vedúcim zames tnancom mesta,
vyhotovenie zápisnice z rokovania MsR,
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5.
6.

7.

l.
2.
3.

4.

Č.

2

spracovanie požiadav iek vznesených na rokovaní MsR a ich ev idenc iu a kontro lu
plnenia v elektronic kej podobe (napr. na sieťovej jednotke "M" ),
vede nie ev idencie ú č a sti členov Ms R na rokovaní MsR a prí prav u podkladov pre
odmeňovanie členov MsR pod ľa Zásad od meňovan ia poslancov MsZ, členov MsR ,
členov komisií MsZ a VMČ ,
skomple tizovanie materiálov na archiv áciu;
za bez peč u je a zodpovedá za vede nie pracovne j age ndy všetkých komisií mestského
zast upite l'stva :
zve rejnenie zoz namu čle nov je dnotlivýc h komi sií MsZ na inte rnetovej stránke mesta a
ich aktualizáciu,
vede nie pracovnej dokumentác ie jednotlivýc h komisií MsZ,
vedenie ev idencie ú č ast i poslancov MsZ a neposlancov na jednotlivých komisiách
MsZ a prípravu podkladov pre odmeňovanie poslancov MsZ podľa
Zásad odmeňovania pos lancov MsZ , č lenov MsR, č lenov komisi í MsZ a VMČ ,
skompletizovanie materiálov na archivác iu;
za bezpe č u j e

a zodpove dá za vede nie pracovnej agendy všet kýc h výborov v mestských

častiach:

l.

2.

3.

4.

zverejnenie zlože nia jednotlivých V MČ , postavenie VMČ a ich územných obvodov,
prij ímacích dní , zápisníc , požiadaviek a odpovedí na internetovej stránke mesta a ich
aktualizácia,
vedenie pracovnej agendy zasadnutí výborov v mestských častiac h :
- spracovanie záp isnice,
spracovanie požiadaviek a ich distrib úciu príslušným ved úci m zam estn ancom
mesta,
- evide nc iu a kontrol u plnen ia požiadaviek v elektronickej podobe (napr. na s i eťo vej
jednot ke "M"),
vede nie evi de ncie úč ast i poslancov MsZ na zasad nutí VMČ a prípravu podkladov pre
odmeňovanie poslancov MsZ podľa Zásad o dmeňovan ia pos lancov MsZ. čl enov Ms R,
členov komisií MsZ a VMČ,
skompletizovanie materiálov na archivác iu;
zabezpeč u je :

l.

2.
3.
4.
b)
l.
2.

vyp racovanie rokovacieho poriadku mestského zastupitel'stva, rokovacieho poriadku
mes tskej rady , rokovacieho poriadk u komi sií mestského zastup iteľstva a ďalšíc h
vnútorných noriem mesta týkaj úcich sa me stského zast up i te ľstva a jeho orgánov.
príp ravu a vykonanie ustanovujúceho zasadnutia mes tského zastup iteľstva,
prípravu a vyko nanie voľ by hlavného kon trolóra mesta,
príprav u vol ieb prísediacic h pre Okresný súd v Prešove a Krajský súd v Prešove .
na úseku volieb a referenda zodpovedá za :
koordináciu o rgan izač nej a adm inist ratívnej prípravy všetkých druh ov volieb a
refe renda vy hlásených pr edsedom NR SR a prezidentom SR (ďalej len "vo ľ b y" ) ,
prípravu harmon ogramu o rganizač no-technického zabezpečenia vo lieb , kreovanie
okrskovýc h vole bnýc h kom isií, menovanie zapisovate ľov okrskov ých volebných
komisií, zvo lan ie prvého zasadan ia okrskových vo lebnýc h komisií, spol uprácu s
orgánmi štátu pri príprave volieb; o rgan izačné zabezpečen ie vo leb ného dňa,

-2-
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3.

4.

Príloha

Č.

2

koordi nác iu odborné ho a metodického us merňovania zamestnancov mesta, ktorí
vykonávaj ú organizačno-technické zabezpečen ie vo lieb, referend a hlasovaní
ob yvateľov mesta (miestne refe rendá) ,
č inno sti súvisiace s o rga nizač nou prípravou vše tkých dr uhov vo lieb, referend a
sčítania obyvateľov, dom ov a bytov súvisiace s prácou v ap likač no m software pre
voľby.

zabezpeču je :

1.

zadávanie čle nov okrskových voleb ných komis ií (OkVK) do ap likačného so ftwaru pre
prípravu a distribúciu pozvánky a komplexn ý materiál na prvé zasadnutie
členov OkV K; všetky zmeny a op ravy týkaj úce sa OkVK pre všetky druhy volieb a
referend v aplikačno m software pre voľby,
spracovávanie časti age ndy voľby poštou pri voľbách do NR SR,
spra covávanie komp lex nej agen dy vo ličov , ktorí volia v Ústave pre výkon väzby v
Prešove,
spracovávanie údajov v aplikačnom softwa re pre voľby tý kajúcich sa agendy
kandidátov na primátora mesta a pos lancov MsZ v zmys le zákona č : 180/20 14 Z.z.
o podmienkach výko nu vole bného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

voľby;

2.
3.
4.

cl
I.
2.
3.
4.
5.
6.

d)
I.
2.
3.
4.

na úseku mies tneho referenda zodpovedá za:
prípravu a spracovanie materiálu na vyhlásenie mi estneho referenda (ďalej len
"referendum") na zasadnutie mes tského zast up ite ľstva,
organizačno-tec hnic kú prípravu a vykonanie referenda.
vyhotovenie vzo rových tlačív súvisiacich s vy konaním referenda (nap r. oznámenie o
vyhlásení referenda, hlasovací lístok, zápis nica o výs ledku hlasovania),
menovanie zap isovateľov komisií pre referendum . vykonanie školenia zap isovateľov a
č lenov kom isií pre refere nd um,
materiál ne vybavenie miestností na hlasov anie v referende v spolupráci s oddelením
hospodárskej prevádz ky MsÚ ,
príp rav u a spracovanie mate riálu o výs ledk u hlasovania v mi estnom refe rende na
zasa dnutie mestského zastu p i te ľstva.
na úsek u zhro mažde nia o byvateľov mesta zodpovedá za :
príprav u a spracovanie materiálu k zvolaniu zhromažden ia obyvateľov mesta
len "z hromaždenie" ) na zasadn utie mes tského zast up i teľs tva,
prípravu, materiáln e vybavenie a orga nizác iu zhromaždenia ,
vyho tove nie záp isnice zo zhro maž denia,
prípravu a spracovanie materiálu zo zhromaždenia na zasadnutie mestského

(ďalej

zas tu p iteľstva.

e)
l.

na Úseku právnom zodpovedá za :
zast upovanie Mes ta Prešov v konaní pred súdom, orgánmi či nnými v trest nom konaní
a vykonávanie úko nov s tým spojených na základe pove renia štatutá rneho orgánu:
- prevzatie a príprava zas túpenia na súd alebo iný orgán,
- vypracovanie písomného podani a vo veci samej,
- vypracovanie náv rhu,
- účas ť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výs ledkami vyšetrovania,
vyhľadávan ia alebo za konanie pred súdo m alebo iným orgánom,
- vyp racovanie práv nehu rozboru vec i,
- návrh na vydanie predb ežného opat renia, ak dôj de k nemu pred začatím konania,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
l l.
12.
13.
14.
15.
16.

2

- odvo lan ie proti roz hodnutiu o predbežn om opat rení,
- návrh na obnov u ko na nia, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie,
- s ťaž nosť proti roz ho dnutiu o návrhu na ob nov u konan ia,
podnet na podanie sťažnos t i pre porušenie zák ona,
- vypracovanie listiny o práv no m úko ne alebo jej po dstatn é preprac ovani e,
- účasť na súdnom poj ed návan í,
- úč asť pri výko ne exe kúcie,
- spoluprácu s právnym zástupcom mesta v sporových veciach,
- vy konávanie úkon ov súvisiacich so správ nym konan ím (vedenie . správ neho
konan ia, dokazovanie, vydávanie roz hodnutí),
- vykonávanie úkon ov súv isiacich s ap likác iou § 5 Obč ianske ho zákonníka,
- preje dnávanie pr iestup kov na úseku ochrany n e faj či a rov
- uk ladan ie pokút podľa § 13 ods. 9 zá ko na Č . 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nes ko rších predpisov,
zastupovanie Mesta Prešov v konaní pred štátnymi orgánmi a organizáciami , resp.
vykonávanie úkon ov na zá klade ude leného poverenia štatutárne ho orgánu,
výkon funkc ie opatrovníka p odľa § 27 ods . 3 Obč an sk eh o záko nníka
poskytovanie právn eh o porad en stva riadite ľom škôl (vo vec iach výc hov y a
vz delávania v školác h a školskýc h zaria denia ch, ktorých je zriaďovateľom)
vyp racovanie návrh ov zm lúv za mesto, právn e stanovis ká k návrhom zml úv
predlo žen ými druho u zmluvno u stranou , resp. jednotlivý mi orga nizačnými útva rmi
MsÚ:
- poskytovani e práv neho poraden stva zames tnancom me sta v súvislosti s výkonom
ich č i nnos tí pri tvorbe návrhu zml uvy,
vypracovanie právn ych stanov ísk k pred loženým návrhom zmlúv,
kom plexn é vy pracovanie návrhu zmluvy,
- rokovanie s druhou zml uvnou stranou,
preskúmani e náv rhov zmlúv a potvrdzovani e sú ladu so všeobecne záväznými
právny mi pred pismi ,
spracovanie náv rhu základnýc h normatívno-p rávn ych a o rganizač nýc h pred pisov
mesta - štat útu mes ta, VZN mesta v gesto rstve odbo ru vnúto rnej správy, zásad
od meňovania vo lených fun kcionárov,
pripom ienkovanie návrh ov VZN me sta a interných normatívn ych aktov vrátane ich
zmien a doplnk ov ,
zve rej ňovan ie VZN mesta ,
poskytovanie právneh o poradenstva zames tnanco m mesta v súvislost i s vyp racovan ím
VZN mes ta ,
pres kúman ie zákonnosti návrh ov VZN mesta,
vedenie ce ntrálnej evi de nc ie VZN mesta,
veden ie ce ntrálnej ev ide ncie všeo bec ne záväzných právnych predpisov (zbierky
zákonov),
vypracovanie návrhu, regi stráciu a administrác iu internýc h normatívnych aktov v
ges torstve od boru vn útornej správy,
poskytovanie právn eho poradenstva zamestnanco m mesta v súv islosti s vyp racovaní m
intern ých no rmatívnych aktov ,
presk úman ie zá konnosti návrh ov interných normat ívn ych aktov,
poskytovanie právneh o poraden stva zamestnancom mesta v súv islos ti s výko nom ich
činností,

17.

Č.

poskytovanie práv neho porad enstva je dnotlivým organizačným útvarom MsÚ pri
veden í správnyc h konan í za priestupky a sp ráv ne delikty,
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'. Prí loha Č. 2
18.
19.
20.
21.

o
1.
2.

g)
l.
2.

spracovanie právneho stanov iska k materiálom pred kladaným MsR a MsZ a
k roz hodnutiam vydávaným Mesto m Prešov,
.poskytovanie odbo rného právneho stanoviska k návrhom všeo bec ne záväzných
práv nych pred pisov súvisiacich s výk onom samos práv nyc h funkc ií mesta,
posudzovan ie ná vrhov uznesení predkl adan ých na rokova nie Ms R a MsZ,
organ i začno-právne odde lenie MsÚ vy ko náv a úkony na úsek u právno m podľa ods . 5.
ods . 9. ods. 14, ods. 16 a od s. 17 vtedy , ak tieto úko ny nemôže vykonať vecne
príslušný odbor v rámci MsÚ,
na úse ku ochra ny oso bný ch údajov zodpovedá za:
koordin áciu aplikác ie záko na Č. 122/201 3 Z. z. o oc hrane osobn ých údajov v znení
neskorších predpisov v podmi enkach mesta,
d o hľa d nad oc hra no u oso bných údaj ov spracúva ných po dľa zá ko na Č . 122/20 13 Z. z. o
ochrane os obnýc h údajov v znení neskorších pr edpisov a za plnen ie iných povinností
mesta ustanovených vše obecne zá väz ným i práv nym i pr edpi smi na úsek u ochrany
osobných údajov.
na úse ku vy bav ovaní po daní občanov zo dpo ved á za:
koo rdináciu vy bavo va nia žiadostí o sprístupnenie inform ácií v zmysle zá ko na
Č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zne ní neskor šíc h predpisov,
koordinác iu vybavovania s ťažnos t i v zmys le zá kona Č . 9/2 0 lO Z. z. o s ťažnost iac h
v znení neskorších pred pisov a petíci í v zmys le zákona Č . 85/1 990 Zb. o peti č nom
práve v znení neskor ších predp isov a koordináci u vybavovania podn etov.
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'P ríloha Č. 2
Oddelenie

l.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

l.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

l l.
12.
13.

matričného

úradu:

na úseku matričného úradu zabezpeču je:
vydávanie m atri čn ýc h dokladov a iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike,
posudzovan ie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov
potrebných na uzavretie manželstva,
podávanie návrhu na určen ie mena alebo priezviska d ieťaťa, ak sa ro di č i a nedohodli
na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov , na príslušn)'
okresný súd,
vyhotovenie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík s cudzinou podľa
medzinárodných zmlúv,
prípravu podkladov do osobitnej matriky na zápis matrič ných udalostí, ktoré nastali
v cudzine ,
oznamovaci u pov inno s ť o m atri č nýc h udalostiach a zmenác h o osobnom stave
príslušným orgánom po d ľa osobitných predpisov,
prípravu na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matrič ných udalostí do matričných
kníh za uplynulý rok,
priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodenie, uzavretie
manželstva, úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstva a pod.) do
centrálneho registra o byvate ľov SR (REGOB),
vyberanie správnyc h poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov;
zodpovedá za:
vedenie knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,
vedenie indexov zápisov do matričných kníh,
vykonanie d odato čnýc h záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v
zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
zápis d o dato č n ýc h 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 predložených
snúbencami, prípravu vykonania obradu uzavretia manželstva pred mat ri č ným
úradom, prípravu a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ,
uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matri čno m úrade, alebo na
ktorom k o ľvek inom mieste,
uzavretie manželstva pred ktorýmk oľv ek m atr i čným úradom, ak je ohrozený život
toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
prijímanie oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé
priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
prijímanie súhlasného vyhlásenia ro dičov o urč e n í otcovstva k di eťaťu pred jeho
narodením, ak je už po čaté ,
prijímanie súhlasného vyhlásenia rod ičov o urče ní otcovstva k dieťaťu po jeho
narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
prijímanie žiadosti na doplnenie 2. a 3. mena, zrušenie 2. a 3. mena a zmenu poradia
mien,
prijímanie žiadostí týkajúcich sa zmeny mena a priezviska v zmysle § 7 zákona NR
SR Č . 300/1993 Z. z. o mene a priezvis ku v znení neskorších predpisov,
prijímanie s poločného vyhlásenia ro d i č ov o dohode voľby štátneho o bčianstva pre
svoje d ieťa podľa medzinárodných zmlúv;
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'. Príloha Č. 2

Oddeleni e klientske ho centra:
a)
l.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

b)
l.
2.

na úseku klientskeho ce ntra zodpovedá za :
poskytovanie komplex nýc h inform ácií pre občanov o činnos tiach , kto ré zabezpeč uje
mesto Prešov a info rmácií iné ho charak teru na požiad an ie občanov, ktor ými mesto
disponuje,
poskytovanie tlač ív po treb nýc h pre vy bavenie žiadostí občanov na MsÚ,
zabezpečen ie č innos tí na úse ku územného roz hodovania a stavebného poriadk u, a to
prij atie návrhu na vyd anie úze mného roz hodnutia, zmenu územ néh o roz hod nut ia,
pred Íženie platnosti úze mného roz hodnutia, kol audačného rozhodnutia, povolenie
zme ny v užívaní stavby, vyv las tnenie, poda nie žiadosti o vydanie stave bného
povolenia, povolenia na zme ny stavby pred jej doko nčení m, povolenia terénnych
úprav, povolenia ods tráne nia stavby, po dania ohláse nia dro bnej stavby, stavebných
úprav, udržiavacích prác a domovej prí pojky, inži nie rskych sietí a podanie žiadosti o
povolenie reklamných zar iadení,
zabezpečenie či n ností na úse ku ochrany prí rody a krajiny, najmä kontro lu náležitostí
žia dosti o výrub stromov, nahláse nie požiadaviek týkaj úc ich sa mests kej zele ne,
kosby, leso parku , vy dávanie rybárskeho lístka , prihlásenie psa a zap latenie
registračnej známky psa pri jej strate,
zabezpečenie či nnos t í na úse ku komu ná lnyc h služ ieb (ve rejnoprospešnýc h či nností) ,
najmä prij ím an ie podnetov týkaj úcich sa čisten ia a letnej a zimnej údržby
kom unikácií, cho dníkov, verejných priestra nstiev, ul i čn ých vp ustí a pod.,
zabezpečen ie či n ností na úseku podnik ateľs kej či nnosti, naj mä prij atie oznáme nia o
prevádzkovom čase, o zmen e prevádz kové ho čas u, prijatie žiadosti o prevádzkovom
čase nad rozsah VZN me sta, prijatie oz náme nia o zruše ní prevádzky, vydávanie
potvrden í o do č as n om uzatvorení prevád zk y a prijatie žiadosti na záber verejného
priest ranstva,
zabezpečenie č i nností na úseku kultúry, naj mä prij atie oz ná me nia o konaní verej ných
kultúrnych a športových podujatí a oz náme nia o zvo laní zhro mažden ia občanov,
poskytovanie info rmácií o možnosti získa nia pod pory pri bytovej výs tavbe,
riadn e prevzatie a zaevidovanie vše tkýc h podan í d oruč enýc h mestu , jeho orgánom,
resp. poslancom MsZ.
vyberan ie správnyc h poplatkov v zmysle zá ko na NR SR Č. 14511995 Z. z.
o správ nych poplatkoch v zne ní neskorších predpisov,
na úsek u oh lasovne a ev idencie pobytu o bčanov SR zabezpečuje:
vykonávanie hlásenia pobytu a zm ien v ev idencii pob ytu po uzavret í manželstva,
rozvode a úmrtí,
zas ielanie vy plne ného odhlasovacieho lístk a oh lasovni doterajš ieho trvalého pobytu
o bčana,

3.
4.

5.
6.
7.

spracovanie a zas ielanie hlásení o sťahovaní Štatistic kém u úrad u SR,
priame vykonávanie zm ien súvisiac ich s ev ide nc io u o bčanov SR do centrál neho
registra o byvate ľov SR (REGO B) v zmysle zá kona Č. 253/1998 Z. z. o hlásení po byt u
občanov Slovenskej repub liky a registri o byvate ľov Slovenskej repub liky v zne ní
neskorších pred pisov,
poskytovanie informácií o mieste pobytu občana,
vydávanie potvrde ní o mi este po bytu o bč anov na ď al š i e úradné úče ly ,
poskytovan ie štatistických údajov z ev idenc ie pobytu pre úče ly samos právy a štátnej
správy,
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Príloha
8.

1.
2.
3.

vybera nie správnych poplatkov v zmys le zákona NR SR
poplatkoch v zne ní neskoršíc h predpisov;

Č.

Č. - 2

145/1995 Z. z. o správnych

zodpovedá za:
veden ie evidencie všetkých o bčanov SR hlásených na trvalý a prechodn)' pobyt v
meste,
evidenciu údajov o štát nom o bč ianstve SR občanov hlásen ých na trval ý pobyt v meste ,
evidenci u údaj ov o zbavení ale bo obmedzení spôsobilost i na právne úkony o bčanov
SR hláse ných na trvalý pobyt v meste.

3.
4.

na úseku volie b, referenda a sčítania o byvateľov, do mov a bytov zabezpeču je:
prípravu návrhu zmien voleb ných obvodov pre vo ľby do MsZ v spo lupráci s odborom
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ ,
vytváranie okrskov a zadávanie nových adries do okrskov v meste pre všetky druhy
volieb a referend v aplikač nom software pre voľby,
č i nnosť námietkovej kancelárie pre všetky dru hy volieb a referend,
prij íman ie a evidovanie žiadostí o vydanie voličského a hlasovacieho pre ukaz u;

1.
2.
3.

zod pove dá za :
veden ie stáleho zoznamu vol ičov ,
n ámietkov é kon anie pri vo ľ bác h a referendách,
vydávanie voličskýc h a hlasovacích preukazov;

c)
1.
2.

d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l.
2.

3.
4.

e)
1.
2.
3.

na úseku evi de ncie stavieb súpisnými číslam i a or ie ntačný m i čí s lami zabezpečuje:
určovan ie súpisných a or ientač ných čí s i el stav ieb v meste,
prečís lovanie stavieb v meste,
kontro lu správneho označenia ulíc a stav ieb v meste,
iniciovanie určenia ale bo zmeny názvu ulíc a iných verejných pries transtie v v meste
pros tredníctvo m Mes tskej názvoslovnej kom isie v Prešove,
obs taráva nie tab úľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a o rien tačnými čís lami.
vyberanie správnych poplatkov v zmys le záko na NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych
pop latkoc h v zne ní nes koršíc h predpisov,
kontro lnú č i n nosť , prero kovanie správnych deliktov a uloženie sankcie
zodpóvedá za:
evide nciu stavie b a ich aktualizáciu podľa s kutočného stav u,
hlásenie pri pridelení, zr ušení a zmene č ís la stav by a zmeny názvu ulíc na OR PZ v
Prešove a priame zadávanie týchto či nností do centrálneho registra obyvateľov SR
(REGOB) v zmysle záko na Č. 253/1998 Z. z. o hláse ní pobytu o bčanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpi sov,
vydávanie roz hodnutí o určení súpis ného čís la a orie n tač ného čísla na zápis stavby do
katastra nehnut e ľno st í ,
vydávanie potvrdení o urče nom súpis nom čís le na zápis stav by do katastra
nehnuteľnos tí a pre iné úradné účely ,
k d edi č s kém u konan iu a k vypracovani u
súdnoznaleckýc h posudkov;
listín a podpisov na listi nác h zabezpečuje:
od pisov (fotokó pií) listín a podpisov na listinách,
vede nie knih y na osvedčovanie odp isov listín a podpisov na listinách,
osvedčovan ia podpisov na žiados ti o výpis ale bo odpis z registra trestov,

na úseku

osvedčovania

osvedčovanie
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'. Príl oha Č. 2
4.
5.

f)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

vydávanie potvrden í pre orgány súdov, prok uratúr y, PZ SR a iných inštitú cií o
osobných pomeroch občanov ,
.vyberanie správnych poplatkov v zmys le zákona NR SR Č . 145/1995 Z. z.
o správnyc h po platkoc h v zne ní neskorších predp isov,
na úseku či nnosti poda tel'ne MsÚ zabezpeč~ je:
príjem a ev ide nciu písomností (vrátane dennej tl ač e a odborných pub likácií)
doručených do podatel'ne MsÚ , ktoré sú ad resované mestu , MsÚ , Ms P, orgá nom
mesta, orgáno m MsZ a poslancom MsZ,
príjem žiadostí od klientov oso bne priamo na p odateľn i s nás ledn ou evi denciou do CG
ISS,
príjem cenových ponúk verej ného obstaráva nia, s úťaž í s následnou evidenciou do CG
ISS,
spracovanie zás ielok doručených kurié rom, faxom, poštou aj oso bne,
spracovanie doruč en éh o oznámen ia o uložení písomností obč anov (BTP) na Mesto
Prešov,
preberanie finan čn ýc h prostriedkov u d oručo v ate ľa (Poš ta Prešov) pri doručení
hotovosti poštovou poukážkou adresovaných mestu Pre šov na základe preuk azu
splnomocne nca ,
archiváeiu podac ích hárk ov a zoz nam záznamov evid encií doporuče nej pošty po č as
celého roka.
prípravu den ných z účtovacíc h výkazo v a me s ačného vyúčtova nia poštovného.
umies tňovanie píso mnos tí mesta na úrad nej tabuli mesta a elektronic kej úradnej tabul i
mes ta,

g)

na úseku správy registratúry zodpove dá za :
správ u Registratúrn eho strediska MsÚ

hl
l.

na úseku vybavovania žiadostí zodpov edá za :
koordi náciu vy bavovania žiados tí o pos kytnutie súčin nost i d oruč e n ý c h mestu od
orgánov verejnej správy, resp. iných oprávnenýc h osôb vo vec i doručenia písomnosti
o bčano m s trvalým pobytom v meste Prešov,
vykonanie úkon ov (pos kytnutie súči nnost i) v súvislosti s doruče ním písomn osti
(zás ielky) náhradn ým doručením , verej nou vy hláško u, resp. p odľa oso bitné ho zákona
v spolupráci s inými organ izačnými útvarmi MsÚ a MsP .

2.

Oddelenie hospodárskej prevádzky:

al
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na úseku hospodárskej prevádzky zabezpeč u je:
nákup hmotn ého majetku me sta slúž iace ho pre potreby MsÚ ; objednávanie tovarov,
prác a služieb v zmysle všeobe cne záväzných právn ych predp isov,
stroje a prístroje, kanc elárske potreby, prac ovné pomôcky a komplexné vybavenie
jednotlivýc h pracovísk a kanc elárií MsÚ,
tl ači vá , tl ač o v é peri od iká a odborn é publikácie pre zame stnancov mesta na zák lade
požiadaviek organi začn ých útvarov MsÚ,
odevy a mat eri ál pre indi viduáln u potrebu zames tnancov; zásobovanie oso bnými
ochranný mi pracovn ým i prostriedk ami ,
prevádz ku telefónn ej ústred ne, údržbu a prekládku telefónnych lini ek ,
kopírovacie služ by pr e MsÚ,
výko n inventari zácie maj etku MsÚ,
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Príloha
8.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

l l.
12.
b)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
l l.
12.
13.

vyúč tovan ie

nákl ad ov

podľa

Č .-

2

j ednotlivých nákladových stredísk;

zodpov edá za:
výkon správy hm otnéh o maj etku mesta slúž iaceho pre pot reb y MsÚ,
veden ie evi de ncie hnutel'n ého a nehnuteľného majetku, ktorý využíva MsÚ a jeho
riadne ozna č e nie a vy užívanie,
spracovanie mi estnych zoznamov pridele ného HIM a DI-II M na je dnotl iv ých
o rganizač nýc h útvaro ch MsÚ a v priestoroch MsÚ,
spracovanie odpisových plánov hm otného maj etku mesta určeného pre účely Ms Ú,
spracovanie podkladov pre uzatváranie poi stných zml úv týkajúcich sa spravovaného
maj etku a zmlúv na dod ávku energií,
vedenie evi de ncie nakúpenéh o materiálu na oso bných kartác h a sk ladových kartách;
spracovanie m e s ačných obratov materiálu na sklade ,
sledovanie vyúč tovania t el ekomuni k ačných služ ieb za služobné mob ilné telefón y
a spracovanie podkladov k fakturác ii za telefón ne hovory m est sk ým organizáciá m,
vede nie evi dencie úradn ýc h p eč i ato k a ich rozde ľovanie pre jednot livé organi zač né
zložky MsÚ,
technickú prí pra vu rokovania MsZ a MsR ,
mater iálno-technick é zabezpečenie všetký ch druhov vo lieb a referend vyhlásenýc h
predsedo m N R SR a prezidentom SR a hlasovaní obyva te ľov mesta (miestne
refe rend á),
.
distr ibúciu materi álov všetkýc h druh ov vo lieb a refere nd vyh lásených predsedom NR
SR a prezident om SR a hlasovan í obyvate ľov mes ta (miestne refe rendá).
sp ravovanie pr íru čnej pokladne na drobný nák up v hot ovosti.
na Úse ku správy bud ov a prevádzk y motorových vozidiel zo dpovedá za :
správu a údržb u budov MsÚ , skladových, garážových a iných priestorov MsÚ,
zabezpečen ie úl oh na úse ku ostrahy budov MsÚ, vrá tane informá to rskej služby a
režimové o patrenia (otváranie a zatváranie budov , stráženie objektov, k ľ ú č ov ú služhu
a pod.) ,
zavádzan ie, prevádzk u a vy hodnocovanie elek tro nickej za bezpečovacej sig nalizác ie
a elektronic kej požiarnej signa lizácie pre ochranu vybranýc h pracovísk v budovách
Ms Ú,
riadny chod technickýc h zariadení v bud ovách MsÚ ,
projekt ovú do kumentáci u bud ov MsÚ,
upratovan ie pries torov MsÚ , č isto tu a hygienu v budovách MsÚ ,
u m iestňovan ie
a jednotnú úpravu príležitostn ej názo rnej agi tácie, vrátane
umiest ňovan ia vlaj ok na bud ovách MsÚ,
prenaj ímanic a následné vyúčtovanie zasada cej miestn osti MsÚ rôznym subjektom,
organ izáciám a fyz ickým osobám a za ve denie ev idenc ie objednávok na prenájom
zas adacej miestnosti MsÚ,
prevádzku motorových vozidiel MsÚ ,
operatív nu ev idenciu raci onálneho a hospodárneho vy už íva nia jednotlivých
motorových vozid iel; vys tavenie cestovn ých prík azov,
riadny technický stav mot orových voz idiel a vy ko návanie pravid el ných preh liadok a
opráv ,
mes ačné č erpan ie poh onných hm ôt, olejov a sledovanie do drž iava nia normovanej
spotreby pod ľa j ednotli vých vozidiel a limi tu PHM ,
koo rdináciu prác v údrž bárs kej dielni , nákup materiálu a tech nickéh o zariadenia
potrebného pre údrž bu budov MsÚ a evidenc iu materiálo vých záso b pre údržbu ,
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"Príl oh a

Č.

2

Oddelenie informatiky:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
ll .
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

na úseku sp rávv informačných tec hno ló gií zodpovedá za:
cho d a údržbu informačných systémov pre pracoviská MsÚ a MsP a rieši ich prípadné
havarijné stavy,
u rčovanie pr incí pov rozvoja informačných systémov v po dmienk ach samosprávy
mesta (ďalej ISSM ),
urč o v ani e typu vho dnýc h i n formačn ých technológií - technická špecifikácia pre nákup
program ových a technických prostriedk ov prostredníctvom procesu verejného
obs tarávania a vyhodnotenie pre dloženýc h ponúk,
systémovú ad minist ráci u, údr žbu a zá lohovanie systémových údaj ov v ISSM (tvo rba
užívate ľ ského prostred ia, definovanie u žív ate ľov , sk upín, profi lov , účtov a
prís tupových práv v s i eťových ope račnýc h systémoch),
antivírovú oc hranu, údržbu, zá lohovanie, obnov u a archivovanie údajo v v ISSM,
ap likáci u bezpečnos tn ýc h pol itík v ob lasti i nformačných a kom u ni kačn ýc h
techn ológií, vrátane správy bezpečnosti firewallov, kryptovacíc h a an tivírusov ých
programov, hesiel a pr ístupových práv, sledovanie a vy ho dnocovanie útokov a
narušení ISSM,
vypracúvanie anal ýz a podkladov pre tvorbu ap likačných programov,
koordinovan ie zavádza nia projektov ap likačného programového vybave nia vrátane
metodi ckého usmerňova nia a testovan ia systémového a ap likačné ho programového
vybavenia,
nasadzovanie projektov ap likačného pro gramového vy bavenia do rutinnej prevádzk y
vrátane testovania systémového a aplikač né ho program ovéh o vybavenia pre jednotl ivé
typy počítačov ,
tvo rbu po u živa teľs kýc h softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových arc hite kt úr
a sietí LAN a WAN ,
správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a datab ázov ých aplikácií
(SQ L databáza ORACLE),
správu , inštalovanie ak tua lizácií Digitálnej tec hnic kej m apy me sta Pre šo va
ak tual izáci u geografického i n formač né ho sys tém u,
správu klie ntskej časti on-line prip ojeni a do REGOB pre matričný úrad a o hlasov ň u
a evi denciu po bytov o bčanov SR,
pos ky tovan ie metodi ck ej podpory a poradenskej služ by u žívateľom v oblas ti obs luh y
počí tačov a ap likácií,
rea lizáciu hro mad nýc h t lačových výstupov (ge nerovanie , tl ač a archivácia da ň o v ý ch
platobných výmerov, platobných výmerov k popl atku za komunáln e odpady a drobné
stavebné od pa dy , ozná mení o kon an í vo lie b, vo ličs kýc h zo znamov a pod. ),
servis v ýpo č to vej techniky a jej príslušenstva, d iagn ostikovanie a následné odstránenie
chýb,
obstarávanie záru č ného a poz áru čn é ho servisu výpočtovej techniky a jej prí slušenstva,
nákup náhr ad ných kompon ento v výpo č tovej tech niky,
e fektív nosť vy užívania výpočtovej techniky,
audi t HW a SW - vedenie ev ide nc ie výpočtovej techni ky a program ovéh o vybavenia,
techn ickú prípravu zasadnutí MsZ v zasadacej miestn osti MsÚ (programová réžia),
spracovanie výs ledkov hlasovania a zv ukových záznamov pre následné publikovan ie
na internetovej stránke mesta,
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P ríloha Č. 2
ODBOR E K O N O M l K Y A PODNlKANIA

Oddelenie

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

10.
l l.
12.
13.
14.
15.
16.

b)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.

rozpočtu

a

účtovníctva:

na Úseku rozpoč t u zo dpovedá za :
zostavenie rozpočtu mesta na roz po čt ov ý rok aj v programovej štruk túre v spolupráci s
je dnotl ivými organizač ným i útvarmi MsÚ a Ms P,
financovani e úloh a hospodárenie mesta v súlade s roz po čto vými pravidla mi a
ostatným i pred pism i upravujúcimi ro zpo čtové a fin anč n é hos podáren ie,
kontrol u plnen ia rozpočtu mesta, vyp racovanie správy o plnení rozpoč tu mesta,
záve reč né ho Účtu mesta a hodn otiacej správy programového rozpoč t u mesta,
spracovanie eko nom ic kých analýz pre potreby zostave nia rozpočtu mesta,
predk ladanie údaj ov o rozpoč te MF SR prostredníctvom rozpočtového informa č n é ho
systému RIS.SAM
nav rhovanie a rea lizác iu opa trení na zabezpeče nie vyrov na ného rozpočt u mesta,
navrh ovanie zm ien rozpoč tu , rozpoč tových opatren í, veden ie ev ide nc ie rozpočtových
opatrení a rozpočtovan ie euro fon dov v spo lupráci s projektovými ma nažérmi ,
navrhovanie opa trení na zabezpe čen ie riadneho plnenia rozpoč t u mesta a na
odstráneni e nedos tatkov,
navrhovanie fi na n č n é ho za bezpečen ia nových a rozpoč to m mesta n ezabezpeč enýc h
úloh; finančn é uspo riada nie hospodárenia mesta a navrhovanie spôsobu rozdelenia
prebytku; resp. vyrovnania schodku hospodárenia mesta,
spoluprácu s orgá nmi štátnej správy v oblasti podielových da ní a vo fi nančnej ob lasti,
zabe zpečen ie z úč tovan ia so štát nym rozpočtom v ob lasti dotác ií pre mest o,
spoluprácu s peňa žnými ústavmi v oblasti úverovej , z riaďovania účtov , dispozi č n ých
oprávnení , pod pisových vzo rov a iných úloh ustanovených právn ymi predp ismi ,
evidovanie a spravovanie otvo renýc h úverových v zťahov me sta a zabez pe č e nie
plnenia povinností vyp lývaj úcich z týchto vzťahov ,
spracovanie nových úverových zámerov vyplývaj úcich z rozpočtu mes ta a spoluprácu
s peňažným i ústavmi a bankam i pri ich prijíma ní do ro zpoč tu mesta,
vykonávanie dispozícií s fondmi zriadeným i mes tom ,
vykonávanie predb ežn ej fin anč nej kont roly na platob ných pou kazoch v rozsah u
ove rova nia súladu pripravovanej fin ančn ej operácie so schválený m ro zp očt om mesta a
formálnej ko ntroly dodržiavania náležitostí v zmys le SP-20 Vy konávanie vnútornej
fi nan čnej kontroly v pod mie nkac h mesta Prešov.
na Úseku po kladn ič nýc h operácií zodpovedá za:
spravovanie po kl ad ni č n ej hotovosti a cenín,
vede nie po kl a dni čnej kn ihy o vy konaných po k ladn ičných operác iách, jej denné
uzatváranie a vyhotovenie pok l adni čnej rekapitulácie pre úse k účto vnej evidenc ie,
vyplácanie cestov ných náhrad v zmys le zákona,
pok ladn ičné ope rácie (príjem a výdaj hotovosti),
výber finanč ných prostriedkov z peňažné ho ústavu pre dennú potrebu po kladne,
odvod p ok l a dni čnej hotovosti do peň ažnýc h ústavov,
vyplácanie zá loh, mesač ných výpl at, odmi en, platobných poukazov, preddavko v na
cestovné účty a vykonávanie ich vyúč tovania ,
príjem fin ančných prostriedkov od občanov a p odnikate ľ ských subjektov ,
evidenciu pokutových blokov, ich z účtovanie s daňov ým úradom ,
spravovanie va lutovýc h pokladníc ,
predaj stravnýc h lístkov.
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c)
l.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
ll .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

účto v níctv a

zo dpovedá za:
v sús tave podvojného účtovníctva v zmys le zá ko na o účtov níctve a p od ľa
platnej účtovnej os novy a účtového rozvrhu ,
účtov anie s kutoč ností o stave a pohybe maj etku, stave a pohybe záväzkov a
pohľadávok, príjmoc h a výdavkoch, nákladoch a výnosoch za:
MsÚ a Ms P,
materské ško ly bez právnej subjek tivity,
za Mesto Prešov ako ce lok,
zos tavovanie štv rťročnej záv ierky , ro čnej závierky a konso lidovanej účtovnej
závierky; vy hotovenie š tvrťročný ch a ročných účt ovných vý kazov mesta,
zber účtovnýc h vý kazov za príspevk ové organ izácie mesta a rozpoč tové organizácie
mesta,
vedenie hlavnej knihy, účtovných kníh a denníkov,
úč t ov an i e od pisov hmot ného a nehm otného maj etku v sú lade s účtovnými zásadami,
výsledky porov na nia s k utočného stav u so stavom v úč tovn íctve pri inventarizácii
maj etku mesta,
uchovávanie ú čtovnej dokumentácie v zmysle všeobecne záväzných právnyc h
predpisov o archívn ictve ,
centrálnu evide nci u do dáv ateľsk ý ch faktúr, ich doru čen i e na jednotliv é organizačné
útvary MsÚ a MsP ,
vyhotovenie príkazov na úhradu po d ľa jednotli vých úč t ov mesta elektronickou formou
alebo papierovo u formou,
realizácia úhrad záväzkov a priebežné zabezpečovanie výp isov z bankových účtov.
vyho tovenie šekmi na výbery peň ažnej hotovosti do pok ladne,
vyho tovenie o dberateľských faktúr mes ta podľa podkladov z jednotlivých
organ izačných útvarov MsÚ a Ms P,
pravidelné m e s ačné zaúčtovan ie spotreby pohonných hm ôt a materiálu na základe
podkladov z oddelenia hosp od árskej prevádzky MsÚ a Ms P,
sledovanie úhrad o dberateľs kých faktúr a urgenciu nepl ati č ov ,
vyko návanie kontro ly bank ových , účto v n ý ch a pokl adn i čný c h dokladov a
zabezpečen ie ich úč tov nej evi denc ie,
zos tavenie číselnýc h údajov pre pri ebežn é hodnotenie ro zpo čtu mesta a pre závereč ný
účet mesta,
účtovani e pohľadávok a záväzkov z nájomných , kú pnyc h a ostatn ýc h zml úv a ich
úhrad,
evidenci u a účtovan ie poh ľadávo k zo zm lúv odpre daný ch bytov a z účtovan ie ich
úhrad, splátkovanie, ako aj ce lkové zúč tovanie poh ľadáv o k v tom to okruhu a za
kontrolu ich úhrady a vy hotovenie urgencie pri nedodržan í podm ien ok sp latnosti ,
faktur áciu za č in nos t i poskytované obciam združených do spo loč ného obecného úradu
a iným právni ck ým oso bám, sledovanie úhrad za vý kon týc hto či n ností a rea lizác iu
vymáhania p ohľadávok z tejto č innosti,
evidenc ia iných ned aňových p oh ľadáv ok (napr. výziev, rozh odnutí, škodových
udalostí a pod. ).

na úseku

.ú č tovan i e
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"Príloha Č. 2
Od deleni e daní, popl atkov a podn ikania:

c)
d)
e)

na úseku danÍ, poplatkov a ďal ších č inno stí zodpovedá za:
výkon správy miestnych daní:
preberanie daň o v ých priznaní,
,
verifikáciu údajov priznaných daňovník om porovnaním s príslušnými úradnými
listinami,
vyrubovacie konanie,
riešenie správnych delikto v v daň ovom konaní,
odvolacie konanie,

i)

zabezpečen i e pohľadávok ,

g)
h)
i)
2.
a)

ex e k uč n é

al
l.
a)
b)

b)

c)
d)
e)
i)

g)
3.

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

konanie ,
prihlasovanie pohľadá vok do konkurzných konaní.
prihlasovanie p o hľadáv o k do dedič ských konaní,
správu miestnych daní:
daň z nehnuteľno stí ,
daň za psa,
d aň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýhern é hracie prístroje,
poplatok za komun álne odpady a drobné stavebné odpady,
vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a správu a
evidenciu výherných prístrojov a ostatných hazardn ých hier, vykonávanie d ohľadu nad
dodržiavaním vydanej licencie v zmysle platných právnych predpisov,
za vy úč tovan ie úhrad z výťažkov hazardn ých hier a stávkových kancelárií,
vydávanie povolenia stávkových hier a hazardných hier v rozsahu právomoci mesta,
evidenciu predajn ých automatov a nevýherných hracích prístrojov,
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s daňov ým konaním ,
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním výherných prístrojov,
spracovanie požadovan ých štatistických údajov pre MF SR týkajúcich sa dane z
nehnuteľno stí ,

IO.
ll .
12.
13.
14.
bl
1.

2.

3.

s ú č i n no sť so štátnymi orgánmi na úseku výkonu rozhodnutí ,
vymáhanie d aňo v ých nedoplatkov, prihlasovanie d aňo vých p ohľad á vok mesta do
konkurzného a re štrukturali začného konania, zastupovanie mesta v d aň o v om konaní,
vydávanie potvrdení o zaplatení dane pre účel y poskytovania sociálnych dávok.
bankových úverov, verejn ých s úťaží a dot ácií.
vyh ľadávac i u a kontrolnú činnosť na úseku daní a poplatk ov,
evidenciu pokút vydaných okresným úradom.

na úseku podnik ania zodpovedá za:
vydávanie rozhodnutí a povolení a kontrolu ich dodržiavania v zmysle platného VZN
mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Prešov,
vydávanie záväz ných stanovísk k zač at i u podnikatel'skej činn o st i a s tým súvisiace
zriadenie prevádzky vrátane vykonávania kontroly na úseku obchodu a služieb v
zmysle platného VZN mesta o u smerňova ní ekonomickej č i n nos t i na území mesta
Prešov,
zab ezpe č en ie úloh mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, organizovaní
príležitostných trhov a jarmokov a plnenie ďal šíc h úloh mesta na úseku predaja
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

výrobkov a posk ytovania služie b na trhových mie stach, povoľovaní trhových mie st a
po vinností pri predaji vý robko v a poskytovaní slu žie b na trhových mi estach ,
.spracovanie vý kazov týkajúcich sa obchodných prevádzok pre potreby Štatistického
úradu SR, Regionál nu veterinárnu a potravinovú správu v Prešove , Re gionáln y úrad
verej né ho zdrav otn íctva v Prešove, Slovenskú obchodnú inšpekciu a Colný úrad v
Pre šo ve,
poskytovanie podkladov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom a iným
org án om a organizáciám,
riešenie s ťažno st í v oblasti obc ho du a služieb a pri trhovom predaji ,
spraco vanie návrhu všeo becne záväzného nar iadenia me sta a smern ice primátora
mesta na úsek u obchodu, sl užieb a trh ového poriadku,
vyhláse nie časovo reg ulované ho predaj a výrobkov na územ í mesta,
vykonávanie úko nov ustanovenýc h zákono m Č. 445/1990 Zb . ktorým sa upr av uj u
pod mi enky predaja a rozširovania t l ač e a iných vecí spôs o bilých o hro ziť mravno sť
v znení neskorších pre dp isov.
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Príloha Č. 2
O D BOR S P RÁ VY MA JETK U MES TA

Odde lenie mestsk ého maj etku :

al
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

7.
8.

9.
10.
l l.
12.
13.
14.
15.

na úseku správy a evidencie majetku mesta zodpovedá za:
vedenie centrálnej evidencie majetku mesta, zabezpečuje evidenciu majetku mesta,
ktorého je správco m mesto, obchodné spo loč nosti , spoločnosti , ktoré majú majetok
mesta v užívaní, ako aj evidenciu majetku mesta, ktorý je dokonč en)' i nve stičnou
výstavbou a následne bude na základe zmluvy odovzdaný organizácii zriadenej
mestom; vykonáva výstupy z centrálnej evidenc ie majetku mesta pre kontrolné
orgány, audítorov a veden ie mesta;
vedenie centrálnej evidencie všetkých zmlúv uzatvorených Mesto m Prešov podľa
smernice primátora mesta,
poskytuje informác ie o majetku mesta, a to na základe požiadaviek vedenia mesta
a vedúcich jednotl ivých organizačných útvarov MsÚ a MsP,
o rgan izač né zabezpečen ie vykonania inventarizácie majetku vo vlastníctve Mesta
Prešov a vo všetkých mestských organizáciách, a to je denkrát ro č rie ; na základe
č ias tkovýc h
inven tarizač nýc h
zápisov zodpovedá za spracovanie súhrnneho
i nventar izačné ho zápis u, ktorý predkladá do orgánov mesta na prerokovanie,
vykonanie inventariz ácie majetku mesta v správe OSMM MsÚ (nehnuteľný, hnute ľný .
poh ľad áv ky , záväzky);
za be zp eč uj e správu majetku, ktorý nie je v správe organ izácií zriadených alebo
založen ých mestom, ani iných organ izač ných útvarov MsÚ a MsP;
vykonáva identifikáciu majetku vo vlastníctve mesta;
realizuje úkony o prevode a zrušení správy majetku mesta príslušnými organi začnými
útvarm i MsÚ a MsP, organizáciami založenými a zriadenými mestom (ZŠ, MŠ, ZUŠ,
školské zariadenia bez právnej subjektivity);
realizuje úkony o zverení a vyňatí majetku vo vzťah u k obchodn ým s p o l oč n os ti am,
ktorý spravujú v rozsahu č inností , na ktoré boli založené;
zabezpečuje č i n nosť komisie pre nebytové priestory ako poradného orgá nu primátora
mesta, vrátane všetk ých úkonov vyplývaj úcich zo záve rov komisie pre nebytové
priestory;
za bezpeč uje prípravu dokumentácie na prenájom nebytových priestorov;
zabezpeč uje prípravu zmlúv o zrušení predkup ného práva (byty) a ďa l š i u agendu
súvisÍacu s nájom nýrni bytmi (hlásenky voľných bytov, identifikáciu nájo mcov , atď. ) ;
vypracováva stanoviská súvisiace s i nvest ično u č innosťo u nájomcov pri dlhodobých
nájmoch mestského majetku;
vypracováva stanovis ká vo vzťah u k staveb nému úradu ;
zúčastňuje sa na schôdzach vlastníkov v bytovýc h domoch za Mesto Prešov, ako
vlastníka nebytových priestorov alebo CO krytov;
z ab ezpe č uj e poistenie majetku vo vlastníctve Mesta Prešova riešenie škodových
udalostí;
zostavuje návrh rozpočt u a rozpočtových opatrení za·OSMM

- 16 -

Oo

b)

l.

2.

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

Príloh a Č. 2

na úsek u správy prís pevkových a ro zpo čto vých orgamzacll zr iade nÝch mestom a
obchodnýc h spoločností s ma jetkovo u účasťou mesta ( ďale j len ,.mes tských
organizácií") zodpovedá za:
príprav u zriaďovacíc h listín mestských príspev kových orgaruzacu , súhlasy na
vykonávanie p o d nik ate ľs kých č i n n ostí mestských orga nizácií, príprav u návrh ov na
zmeny v predm ete č i nností mestských organizácií, vyko návanie úko nov spoje ných so
zriadením, zrušením, prípadne zmenou právnej formy (tra nsfo rmácie) mestských
organizácií,
zabezpečenie vy ko nania me s ačnej kontroly hospodáreni a mestských organizácií a
sledovanie efektívnos ti ich p odn ikateľ ský ch či nnost í ; kontrolu pln enia rozpočtov
mes tských orga nizáci í, vyp racovanie rozborov a správ o plnení ro zpo čtu mestských
orga nizácií,
z ab ezp e č e ni e podk ladov a kontrolu realizácie finančnýc h tokov vo vzťah u k mestským
organizáciám ,
vykonanie inventari zácie spravovaného maje tku me sta,
vykonávanie kontro ly hospodárno sti v mestských organi záciách minimáln e raz ro čn e ,
kontro lu hospodárenia me stských lesov, pohrební ckych a cintoríns kych 'služieb,
vykonávanie úkon ov spojených so zastúpením mesta v orgánoch obchodných
s po ločnos tí s úča s ťou mesta,
kompl e x no sť ro čn ej účto vn ej závie rky mestských organi zácií.
metodic kú podporu v oblasti evidencie a odpisovania majetku mesta pre potreby
organiza čn ý c h útvaro v MsÚ a orga nizácií zriadenýc h mestom .
posúdenie a predlože nie plánu inve stícií organizáci í za ložených mestom a mestskej
prís pev kovej organizác ie orgánom mesta.
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Príloha č. 2
Majetkovo-právne oddelenie:
na úseku majetkovo- právnych vzťahov zabezpeč uje:
l.
admi nistratívne nado búda nie novoobjaveného majetku štá tu do vlastníct va mesta
v zmys le všeo becne záväzných právnyc h pred pisov, s následným za bez peč e n í m
záp isov na LV Mesta Prešov,
2.
dodatoč né zápisy nehnuteľností - pozemkov a stavieb na LV Mesta Prešov,
individuálne p odľa príslu šných katast rálnych území,
3.
analýzy a ide nti fikáciu majetku mesta ( nehnute ľnost i - stav by) vo vzťahu k
pozem kom a zároveň zab ezp eč uj e ich majetkovop rávne vy spo riada nie,
4.
majetkovoprávne vyspo riadanie v súlade so všeobecne záväzn ými právn ymi
predpism i,
5.
vydáv anie potvrdenia občano m v zmysle všeo becne záväzných právn ych predpisov,
6.
spo luprácu s Okresný m úrado m v Prešove na úseku správy katastra v súv islosti s
n ehnuteľným maje tko m mesta,

I.
2.

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

zodpovedá za :
prípravu dok umentácie pre nadobú da nie majetku do vlastníctva me sta od iných
subjektov ,
prípravu do kumentácie pr e prevod n eh nuteľno st í - stavieb a pozemkov s tým , že po
schválení v MsZ spracúva kúpn e zmluvy resp . zámenné zmluvy a návrh y na vklad do
katastra ne hnut e ľno st í
príp rav u dok ume ntácie na prenáj om nehnu te ľností , pozemkov a prípravu náj omných
zmlúv, ako aj zm lúv o vecných bremenách a zmlúv o v ýpo ž i čk ách
spracov anie náv rhov správ týkaj úcic h sa majetku mesta (predaj , zámenu, výpož ič k u,
prenáj om, prevod do majetku a pod .),
zabe zpečovan i e oceneni a pozemkov a stavieb,
prípravu nájo mn ých zm lúv na prenáj om pozemkov vo vlast níctve mesta pod
po d nikate ľskými zariade niam i,
príprav u novely VZN mesta a intern ých normatívnych aktov na úseku hospo dárenia s
majetkom mesta a dbá na ich správne up latňo v ani e v praxi,
uzatváranie dohôd o splátkach vo vzťahu k náj omným zmluvá m.
zas tupovanie Mesta Prešov v konaní pred súdom, orgá nmi č i nným i v trestnom konaní
a vykonávanie úko nov s tým spojených na zák lade poverenia štatutárne ho orgánu:
- prevzatie a príprava zastúpenia na súd alebo iný orgán,
- vypracovanie písomného podania vo veci samej,
- vypracovanie návrhu,
- ú č a sť pri vyš etrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výs ledkami vyšetrova nia.
vyh ľadávania ale bo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,
- vypracov anie práv neho rozboru vec i,
- návrh na vyda nie predbežného opatrenia, ak dôj de k nemu pred z ačat í m konania,
- odvo lan ie prot i rozho dnutiu o predbežnom opatrení,
- návrh na obnovu konania , odvolanie, dovo lanie, mimo riadne dovo lanie,
- s ťažnosť proti rozho dnutiu o návrhu na obnovu konania,
- podnet na podanie s ťaž nos ti pre porušenie zákona,
- vypracovanie listi ny o právnom úkone alebo jej pod statné prepraco vanie,
- účasť na súdnom pojedn ávaní,
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'. Príloha Č . 2
ODBOR S T RA TEG IC KÉ H O ROZ VOJ A

Oddelenie riadenia projektov:
a)
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
ll.

12.

13.

14.

b)
l.
2.
3.
4.
5.
6.

na úsek u projektového manažmen tu zodpovedá za:
tvorbu rozvojových .projektov na úče ly využívania fi nan čných prostriedkov
z verejných zdrojov a zo štrukturálnyc h nástrojov Európskej únie , kde žiadate ľom je
mesto , mestská rozpočtová ale bo príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve,
zabezpečen ie prípravy projektovej dok ume ntácie , koncepč ných projektov a štúdi í
potre bných pre získanie nenávratných fi nančných prís pevkov z verej nýc h zdrojovaz
fondov Európskej únie,
riaden ie rea lizácie (implementáci u) projektov, na ktoré bolo schválené
spolufinancovanie z euró pskych fondov, kde žiadate ľo m je mesto , mes tská rozpočtová
alebo príspevková organizácia,
sledovanie a plne nie sta novenýc h ukazovateľov jednotlivých projektov ,
komuni káciu s riadiacim i orgánmi, platobným orgánom, kontrakta čnoujednotkou
a podobnými inštitúciam i poskytuj úcimi prostriedky z európskych fondov ,
spo luprácu s VÚC , orgánmi štátnej správy a samosprávy v ob last i európskych fondov,
zabezpečen ie mon itoringu zdrojov financovania pre projekty , kde žiadate l'om je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková orga nizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve ,
prípravu koncepčných projektov a štúdií na podanie žiadosti o nen ávratný finančn ý
príspevok z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a iné ,
koordináci u prípravy kon krét nych proje ktov, na ktoré je možné žiadať príspevok z
fondov EÚ,
koordi náciu spo lupráce so subjek tm i zaoberajúcimi sa európskymi fond mi v tuze msku
a zahran ičí ,
koordin áciu spo lupráce s príslušnými organizač ným i útvarmi Ms Ú, organizác iami
mes ta, VÚC , s inými orgánmi, orga nizác iami a ex ternými poradcami pri príprave
projektov, na ktoré je možné žiadať nenávratný fi nančný prís pevok z fondov EÚ,
koordináciu reali zácie projektov, na ktoré bolo schválené spolufinancovanie
z európskych fondov, kde žiadate ľo m je mesto, mestská ro zpo čto v á alebo príspevková
organiz ácia,
koordinác iu metodického riadenia organizačných útvarov MsÚ a organizácií mesta pri
príprave projektov a gra ntov, kde ž iadate ľom je mes to, mestská rozpočtová alebo
príspevková orga nizácia, prípadne tieto subjek ty sú v part ners tve,
účasť na pripomienkových konaniach rozvojovýc h doku mentov a materiálov na
čerpanie finančných prostriedkov EÚ príslu šných ministerstiev a VÚc.
na úsek u podpory strateg ického rozvo ja mes ta zodpovedá za:
prípravu strategických dokumentov rozvoja mesta,
príp rav u, aktua lizá ciu a implementáciu Program u rozvoja mes ta Prešov (PRM P),
zodpovedá za príp rav u, koo rdinác iu IUS URM v rámci fu nkčného územia mesta
Prešov ,
prípravu a spracovanie informačno-propagačných materiálov pre potenc iálnyc h
investorov,
príprav u vstupu inves tíc ií do mesta,
vyhľadávanie potenciálnych záuje mcov o investovanie a podnikanie na území mesta
z tuzem ska i zahraničia,
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'. Príloha Č . 2
7.

vy hľa dávanie

a prípravu

mimorozpočtových

zdrojov pre pln eni e úloh PR MP na územ í

mesta,
8.
9.

koordin áciu spo lupráce so subjektmi zaoberaj úcimi sa eko nomický m rozvojom
v tuzem sk u a zah ran ič í,
koordi ná ciu č i n no stí spojenýc h s koncepciou a vs tupom za hranič nýc h investícií do
mesta.
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'. Príl oha Č. 2

Oddelenie

investičnej činnosti:

. za b ezpeču j e :

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

5.
a)
b)
6.
7.
8.

9.

10.
l l.
12.

vy pra covanie správy o plnen í i n ve sti čnej výstav by v rámc i prí slušného ro zp očto vého
programu za predch ád zajúci kalend árn y rok,
roč nú inventarizác iu stavi eb a projektov v rám ci príslušného rozpo č t ového programu,
spoluprácu s ostatnými o rganizačným i útvarmi Ms Ú pri riešení územ no-správnych
zá lež itos tí a v prí pad e krízov ých situácií pri živelných udalostiach ;
zodpovedá za:
zos tav enie a prerokovanie návrhov po ložiek ro zpočtu me sta týkaj úcich sa i nvest ič nej
výstavby, ktoré sú financované z rozpočtu mesta, iných zdrojov (fo ndy EÚ, štátne
fon dy, financovanie iných právnických a fyzi ckých osôb a pod .) vo väzbe na intern é
normatívne akty a pokyn y.
tvo rbu a vedenie datab ázy ďal ších investíci í pod ľa požiadavie k obyvate ľov, VM Č a
poslancov MsZ,
za obstaráva nie vs tupný ch údajov pre lok alizáciu stavby na podklade Územné ho plánu
mesta Prešov, zabezpeč e n i e pr ieskumov potrebn ých pre vy pracovanie dokumentácie
pre územné konanie, výbery stavenís k, geodetické a mapov é podklad y z katastra,
štúdie, spracovanie žiadosti o územné kon anie a zab ezp e č en i e všetkýc h úkono v až do
vydania územné ho ro zho dnutia stavebným úradom vrátane prerokovania proj ektovej
doku mentácie s dotkn utými org án m i a orga nizáciami,
projektovú pr íprav u stavieb pre stavebné povolenie a prerokovan ie projektovej
dokum entácie s príslušn ým i or gánm i a organi záciam i, pod anie žiados ti o stave bné
povo lenie a vodo práv ne rozhodnutie a iné pod an ia na prí slušn ý stavebný úrad v
zmys le stav ebného záko na a ď al š ích súvisiacich právnych predpisov ,
priam y výkon stav e bné ho dozoru inve stora (inž in iers ky ch či n nos tí) súv isiacich s
výs tav bo u:
ú č e lo výc h
stavieb, ško lských a
bytových stavieb, občians kych stav ieb,
te lovýchovných stav ieb,
verej ný ch stav ieb techni ck ej infraštruktúry,
finan covanie stavieb z rozpo čtu mesta a iných mimo ro zpo č tov ých zdrojov.
pro tokolárn e odovzdanie staveniska zhot ov ite ľov i, kontro lu ve cnej a cenovej
správ nos ti a úplno sti faktúr v súlade s uzatvore nou zm luv o u o dielo,
realizáciu kontro lných dn í, kon tro lu do držiavania zmluv ných po dmienok a plnen ie
ve cné ho a finan čn ého ha rmonogramu postupu stavebný ch pr ác, vy konávanie zápisov
do stavebného denníka, priebežné vedenie a sledov anie prestavanýc h náklad ov pod ľa
ro zpočt u stavby a vy hodnocovanie plnenia o bjem u stavebných prác,
vyko nanie všetkých úkonov a po stupov pre za be zpeče ni e k o laudačného rozhodnutia
až do j eho vyda nia, reali záciu preb eracieho kon ania stav by; po vy da ní k ol a udačn ého
rozhodnutia vy pracova nie záve re č né h o odúč tovan ia stav by, príprav u dok umentác ie
pre odovzda nie stavby na evidenciu do maj etk u mesta a do správy, resp . budúcemu
uží vate ľo v i , zae vidovanie a arch iváci u celej dokumentácie od zač at i a až do
do ko nčenia stavby,
spo luprác u pr i príprave podkladov pre výs tavbu vo do hospo dá rskych, energe tických,
do pravných a tel ekomun ikač n ých stav ieb,
spo luprácu pri tvorbe programu verej ných prác s PSK a pri tv orb e proj ek tov PPP
s investorm i a deve1opermi ,
spo luprácu s odborom sp ráv y m ajetku mesta MsÚ pri tvorbe po dkladov pre
maj et kovopráv ne vysporiadanie pozem kov pre jednotl ivé stav by,
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· Príloha
13.

14.

č.

2

vypracovanie s úťažnýc h pod kladov v rám ci ve rej ného ob staráv ania pre za bezpeče n ie
proj ektovej prípravy stavieb pre dokumentáciu pre územné roz hodnutie a
dokum entáciu pre stavebné povolenie a súťaž né podklady pre zabezpeče nie
z hotovite ľa stavebnýc h prác,
prerokovanie tvorby zmluvných podmi enok pre uzatvoreni e zmluvy o dielo.
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, Príl oh a

Č.

2

ODBOR Ú ZE MN É H O PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU

1.
2.
3.
4.

.zodpovedá za:
výkon rozhodn utí podľa § 71 a nasl. zákona Č. 7 1/1 967 Zb. o správ no m kona ní v zne ní
neskor ších pred pisov,
ve denie ev ide nc ie, ulo ženie a archiváciu rozhodnutí vráta ne sp isov a in ých opatrení
vyplývaj úc ich z č i nnost i stave bné ho úradu,
spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR a ZMOS; štatistických
vý kazov za kalendárny rok pre MV SR za mesto Prešov,
spracovanie odbo rných stanovís k a návrho v na zmeny a pripo m ienky k legislatíve
stavebného zá kona.

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu:
a)
l.
a)
b)
c)
2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.

6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
1)
9.

na Úseku územného plán ovan ia a urban izmu zabezpeč uje plnenie územnoplánovacích
č i n ností mesta a zo dpovedá za:
obs ta rávanie a spracovanie úze mno plánovacíc h podkladov (Ú P ľ) a územnopl ánovacej
dokume ntácie (Ú PD) mesta a zón podľa stav ebné ho zá ko na :
obs tarávanie a, spracovanie urbanistick ých štúdií, územných generelov , územnotechnických podklad ov a ostatných po dkladov,
obstarávanie a sp racovanie prieskumov a ro zboro v a zadaní pre územnopl án ovacie
dokumentácie mesta a zó n,
obstarávanie a spra covanie Územnéh o plánu mesta a zón a ich ak tualizác ie,
za bezpečenie spracovateľa ÚPD a ÚPP podľa všeo bec ných pred pi sov o verej nom
obsta rávaní,
zabezpečen ie prerokovania ÚPD mesta a zó n s dotknutým i orgánmi , orga nizác iam i
a občanmi:
zadania pre vy pra covanie Ú PD a jej aktuali zácie,
súhrn ného sta noviska a pok yn ov na dopracovani e ÚPD a jej aktualizácie.
územnopl ánovacej dokumentácie mesta a zó n a ich aktua lizácie ,
predkl ad ani e ÚPD me sta a zó n a ich aktualizácie na schválenie MsZ,
sús tav né sledovanie aktuá lnosti ÚPD a jej súladu s ÚPD vyššíc h stupňov , pravidelné
zabezpe če nie aktua lizácie ÚPD najmenej j edenkrát za 4 rok y podľa prís lušných
práv nyc h predpisov,
predkladanie návr hov na schvaľovanie zmien a doplnkov ÚP D. na rozho dovan ie
o úprave sme rnej časti ÚPD a na prerokovan ie územnopl án ovací ch podklad ov,
zverej nenie a uložen ie schválen ej ÚPD v súlade s pr íslušným i právnymi predpismi.
spracovanie a zasielanie registračného listu Ú PD,
kont rolu dodrži avania záväzných častí ÚPD vy hlásenýc h prí slu šn ým VZN a obhajo bu
dôlež itých miestn ych zá ujmov \' územnom a stavebno m kon aní:
posud zovaním dodržani a regul atí vov a funk čné ho vy uži tia územi a,
posud zovan ím zo hľad nenia širší ch urbanistických vzťahov,
pos udzovaním kvality urbani stickéh o a architektonického riešenia stavieb,
posudzovaním vplyvu stavby na životné prostr edie a trv alo ud ržateľn ý ro zvoj me sta.
posudzo vaním súlad u j ednotlivých inv estičných zá m erov so zá ujmami mesta,
koordi náciou vy už ívania územia a realizácie stav ieb jednotl ivý ch inve stor ov,
posk ytovanie územ no plánovacíc h informáci í a podkladov o rozvoji územia mesta,
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·. Príloha č . 2
10.

ll .

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

bl
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koordi nác iu územného ro zvoj a mesta so samosprávny m krajom, obcam i v zá uj movom
územ í mesta, orgánm i štá tnej sp rávy, rezortn ými organizáciami , fyzic kými a
práv nickými osobam i,
prípravu, schvaľovanie a aktuali zác iu koncepcií, úze m no-technic kých a organ i za čn ýc h
op at rení na zle pšenie životné ho pro stredi a, dosiahnutie ekologickej stability a
zab ezpeče nie trvalo udrž ateľnéh o rozvoja mesta, ochra ny ku ltúrnych a prírodných
hodnôt územ ia,
ve cnú a časov ú koord ináciu výs tav by a iných č in n os t í ovp lyvňujúc ic h rozvoj územia
mesta,
vy dávanie stanovísk za mesto Pre šov k i nv e sti čným zámerom a proj ekt om pre územ né
a stave bné ko na nie,
zas tupovanie mesta na zák lade poveren ia primáto ra m esta na územných, stavebn ých,
ko laudač ných a os ta tných kon an iach a pri výkone štát ne ho stave bného d o h ľad u v
z my sle stavebné ho záko na,
veden ie evide nc ie, ulo žen ie a arc hiváciu sp isov a iných op atrení vy plývajúcich z
č i n nos t i oddelenia ,
spoluprácu s orgánm i štátnej správy a do tk nutých organizácií v ko naniach podľa
stavebného zákona,
prípr avu podkl adov pre či nnosť Komi sie MsZ pr e územ ný p lán, v ýstavbu, do pravu a
životné prostred ie a vedenie age ndy tejto komisie,
riešenie priestoro véh o usporiadania a funkč néh o vy užívania územia ako ko mplex ný
proces vzájomného zosú laďovan ia hosp odár skych po ži adavi ek a iných či nno stí
č loveka v živo tno m pro stred í.
na úseku i n form ačnéh o sys té mu o územ í zo dpovedá za:
tvo rbu , správcovs tvo , predaj a vy už ívanie D igitá lnej tec hnickej mapy me sta Pre šov ,
obstarávan ie a v yužíva nie ortofotomapy a obdo bnýc h let eckých snímok úze mia mesta.
vy tváranie obsahu, správu a vy užívanie modulov G IS mesta,
spracovan ie, zverej ňovan ie a podm ienky vy už ívania elektro nic kých foriem Územného
plánu mesta Prešov a os tatnýc h ÚPD a ÚP P,
obstarávanie a spracovanie mapov ých podkladov, úče lo vých máp a grafick ých
do kumentácií pre potreby M sÚ ,
za vyko návan ie in formačných č i n nos t í podľa § 130 stavebné ho zákona v rozsahu
svojej pôsobnosti.
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Oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania:
a)
l.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
2 1.
22 .
23 .
24 .
25.
a)
b)
c)
d)
e)
26.
27 .

na Úsek u Územného rozhodovania z abezpeč uj e :
vyd ávan ie územnýc h ro zh odnutí po d ľa stave bného zá kona pre nasledovné stavby:
jednod uc hé stav by ,
inž iniers ke stav by,
bytové budovy,
nebytové budov y,
vydávanie rozho dn utia o využití Úze mia,
vydávanie rozh od nutia o ch ránen ej časti kr aj iny,
vydávanie ro zho dn utia o sta ve bnej uzá vere ,
vydáv an ie zmeny Územných rozh odnut í,
vy dávanie rozhodnutia o predlžení platnost i vydaných územných rozh od nu tí.
vy dávanie V)'zvy na doplnen ie podan ia v prípad e, že podan ie nie je úplné .
vy dávanie ro zhodn utia o prerušení ko nania,
vydáv anie rozhodnutia o zas tavení konania podľa stav ebného zákona a zá ko na o
správnom konaní,
prij ímani e odvo lania,
upovedom en ie účas tn í kov ko na nia v súlade s § 56 zá kona o správ no m ko naní o
podan om odv olaní,
rozhodnut ie o po da nom odvolaní v súlade s § 57 zá kona o sprá vnom konaní v rám ci
autoreme dúry ,
prijíman ie po dnetov na o bnovu kon an ia a rozhodovanie o nich ,
rozh odnutie o prot estoch prokurátora,
riešenie a rozh odnutie o vstupe na cudzi e pozemky a stav by v súlade s § 134
stav ebného záko na,
uloženie opatrenia v prípade potreby na susednom pozemku ale bo stavbe v súlade
s § 135 stav e bného zá ko na,
riešenie obč ian s k o -práv nych ná mietok v ko naní ,
rozhodovan ie o vylú č ení zamestnanca me sta z ko nania z dôvodu predpoj ato sti,
ú č asť na konan í na špeciálnych staveb nýc h úradoch, a to pre všetky stav by na Územ í
me sta a obcí v pô so bno sti SO Ú,
ov erenie splne nia po dm ien ok úze mné ho rozh odnutia podľa § 120 stavebné ho zákona,
spo luprácu s orgánmi štátnej správy , obcí a dotkn utých orga niz ácií v konaniach pod ľa
stav eb n ého zá kona,
výkon štá tneho stavebného dohľadu,
vydanie rozh odnutia v rámci štátneho stav ebného d ohľad u , v ktorýc h nari aďuj e
vy konať nápravu ,
prero kovanie a sankcionovan ie stav ebníka v prípade, že nesp lnil výzvu na vy ko nanie
nápravy alebo rozhodnutie,
prijíman ie ohlá se nia:
dro bných sta vie b,
stavebných úpr av,
udržiavacích prác,
telekomu ni kač ných stav ie b,
reklamnýc h stavieb
p ov o ľo van i e vo do hos po dárs kyc h stav ieb, kde me sto j e pr íslušn ým vod oh ospodárskym
orgánom pre vy da nie povolen ia,
pov o ľovani e reklamných stav ieb
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28.
29 .

b)

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ú časť

na prero kovaní záme ru v ElA procese a vydanie stanov iska ako povo ľ uj úceho
org án u,
. ú č ast' na prerokovaní a stanov isko k Územnému plánu mesta Prešov akj eho zme nám
a doplnkom.
na úseku rozvo ja bývania zabezpeč uje č i nnost i vyplývajúce zo záko na N R SR Č .
150/201 3 Z. z. o Štátno m fonde rozvoja bývania (ŠFRB) v znení neskorších predpi sov
a zo súv isiacich predpisov :
poskytovanie informác ií o možnostiach podp ory z pro stri edkov ŠF RB,
spo luprácu s investormi pri príprave a výs tav be byt ov real izovan ých pom ocou
po dpory z pro stri edk ov ŠF R B,
prijí manie a overov anie žiadosti o poskytovanie podpory,
posúd en ie za radenia žiadosti do niektorého z pro gramov rozvoj a bývan ia a ove renie
sp lnenia podmienok na toto zaradenie,
ve denie ev ide ncie podan ých žiados tí, zmlúv medzi ž i adate ľo m a ŠFR B,
kontrolu čerpan ia podpory poskytnutej z fondu pred jej úhr adou bankou (overovanie
daňov ých dokladov),
ko ntro lu pln enia zm luvných podmienok (kontrola na stavbe, ko ntro la úč tovn ých
dokl adov, kontrola dok ončenia stavby v stanov enom termíne, kontrola využívania
stav by po j ej dokonč ení a pod .),
poskytovani e poraden stva, prípravu a spracovanie podkladov o real izáciu záložného
práva na n ehnuteľno sť .
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Oddelenie sta ve b né h o poriadku:
. zabezp eč u j e :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
l l.
12.
13.
14.
15.

ve denie stav ebného konania a vy dávan ie stavebného po volenia na stavby a ich zmeny ,
vedenie kolaudačnéh o .konania a vy dávanie kolaudačného rozhodnutia na stav by, ktoré
vyžadovali stave bné po volenie. povolenie zmeny v uží vaní stav ieb,
nariadenie údr žb y stav by, ne vyhnutné úpravy a zabezpeč ova c ie pr ác e na stavbe alebo
stavebno m pozemku,
nariadenie alebo povolenie odstránenia stavieb, te ré nnych úp rav a lebo zariade ní,
rozho dnutie o vyprataní stavby,
nariaden ie urobiť ná pravu na stavbe , rozhodnutie o zastavení prác na stav be a o
zruš ení stavebné ho povolenia,
prerokovanie pr iestupkov fyzic kých osôb a správnych de liktov právnickýc h osôb a
uloženie sankc ie,
rozhod nutie o rozsa hu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vs t upov ať na
po zemk y a stavb y a rozhodnutie o opatreniach na susednom po zemk u alebo stavbe,
vy dan ie rozhodn utia ako špeciálneho stavebné ho úradu pre miestne a účel ov é
komunikácie,
vydanie rozhodnutia o vy v las tne ní podľa stavebného zá kona,
rozhodnutie v 'autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam , ktoré vy dal stavebný
úrad.
po volenie ale bo nar iad enie obnovy ko nania vo veciach, v kto rých rozho doval v
poslednom st upn i ako stavebný úr ad ,
rozhodnutie o proteste prokurátora podaném u proti vlas tný m rozh odnutiam, ak mu
vy hov ie,
výkon štátne ho stav ebného do hľadu ,
naria ďov anie skúš ok stav ieb, odobratie a preskúmanie vzoriek a pri zvanie zna lcov na
po súdenie technicky n áročnýc h alebo neobvyklých stavieb.
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ODBOR

DOPRAVY,

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A KOM U N ÁLNYCH

SLUŽIEB

Oddelenie dopravy a životného prostredia:
a)
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

na úseku dop ravy zodp'ovedá za:
plnenie úloh mesta ako ces tného správ neho orgánu pre mie stne a úče lo v é komun ikácie
v zmysle p latných právn yc h predpisov,
plánovanie a koo rdináciu rozvoja cestnej a dopravn ej infraštru ktúry na území mesta,
tvorbu metodi ckých a ko nce p čn ýc h či n nost í v oblasti dop ravného urbanizmu a
vykonáva či n no s t i dopravného inžin ierin gu,
zabezpeče n ie organ izač ných a rozvojových či nností na úse ku cestnej infraštruk túry a
cestnej dopravy na území me sta Prešov,
výkon špeciálneho stave bného úradu pre miestne a účelové ko munikácie na území
mesta t.j . vydávanie sta vebných a k ol aud ačn ých rozhodnutí pre miestne a úč e l ové
kom unikác ie na územ í mesta,
spracovanie odbornýc h stanovísk v procese prípravy a rea lizácie miestnych a
úč el ov ých komunikácií,
spracovanie záväzný ch od borných stanov ísk ku všetkým stu p ňom proj ektových
dok umentá cií vráta ne inve sti čných zámerov na úse ku poze mných komun ikácií a
dopravných stavieb,
spracova nie rozhodnutí o povolení pripájania pozemných komunikác ií a zriaďov an í
vjazdov z miestnej komuni kácie na susedné neh nute ľ no s ti , o úpr avách alebo zruš ení
pripojen ia pozemných komunikáci í a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné
ne h n u teľno sti ,

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20 .

spracovanie rozhodnutí o povolen í na uzávierku, obchádzku a odk lon cestnej
prem ávky na m iestnej komunikácii,
spracovanie rozhodnutí o povo len í na zv láštne užívan ie miestnych a úče lov ý c h
komun ikácií,
spracovanie do datoč nýc h rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych
komunikáci í a o ich uved ení do pôvodného stav u pri realizáci i od stránen ia porúch na
inži nierskych sieťach ,
spracovani e povolenia na osobitné užívani e verejného priest ranstva (zá ber verejného
priestranstva),
vykonávanie kontroly dodržiavania podmienok všetkýc h vy daných ro zhodnutí,
vyko náv anie štátne ho od borné ho dozoru nad miestn ym i a úč el ov ými komunikáciami,
poskytovanie údajov z techn ickej ev idencie miestn ych komun ikác ií,
urč ovani e stavebno-tech nického vybave nia miestnych komunikácií pod l'a potrieb
cestnej dopravy a obra ny štátu,
spracovanie rozhodnutí o povolení vý nimky zo zákazu č i nnos ti v cestnom ochrannom
pásme miestnej komunikácie a k spôsobu um iestneni a podzem ného vedenia v telese
miestnej komunikácie,
spracov anie podmienok pre odstrá nenie pevn ých pre kážok z miestnych a úč elových
komunikáci í,
spracova nie urč ení použiti a dopravného znače nia a zariadenia na mie stnych a
úče l o v ý ch kom unikáciá ch a povolení vyhrade nýc h park ovísk na miestn ych a
úč e lo v ý c h komunikáci ách ,
plnen ie úloh me sta ako správ ne ho orgánu pre cestnú do pravu v zmys le platných
právnych predpisov,
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Príloha
2 1.
22 .
23 .
24 .
25.

b)
l.
2.

c)

l.

2.
..,

J.

4.
5.

6.

d)

l.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

IO.

e)

l.

....
')

3.

Č.

2

spracov anie udeľo vani a a odnímania dop ravn ej licen cie na auto b usové link y
nepresahujúce územie mesta (M HD) ,
. spracovanie súh las u na zas tavovanie lin iek autobusovej dopra vy na zriade ných
zastávkac h v meste,
sc hva ľovan ie cestovného po riadku aut obusovej linky nepresahuj úcej územie mesta,
vy ko návanie štátneho odbo rn ého do zoru nad cestnou dopravou v meste,
zastupovanie mesta na základe zák onného po ver eni a alebo pover enia pr imáto ra mesta
v rámci rozsah u kom pe te ncií na úseku dopravy.
na úseku záko na o štátne j správe staros tl ivosti o živo tné pro stred ie zabezpeču je:
úloh y vy plývaj úce zo záko na o posudzo vaní vplyvov na životné prostredie,
úlohy vy p lývaj úce zo zá ko na o integro vanej pr evencii a kontrol e znečisťovania
životného pros tred ia .
na úsek u ochra nv prí rody a krajin y zodpovedá za :
vykonáv an ie pren esen ého výkonu štátnej správy podľa zá ko na o oc hrane príro dy
a krajiny,
vy pracovanie rozho dn utí o povolení v ýrubu dr evín rastúcich mimo lesa,
vy ko návanie m iestnych obhliadok drev ín urč ených na vý ru b v rám c i ko nania vo veci
vý rub u drev ín,
vy pracova nie a aktuali záciu Dokumentu staros tl iv os ti o dr eviny,
vy pracovanie záväz ných stanov ís k k predložen ým pr oj ektom pre všetky druhy stavieb
a pre územ né a stavebné kona nie ,
zastupova nie mesta v sú lade so zá ko no m o posud zovan í vplyvov na životné
pros tred ie .
na úseku odpadového ho spodár stva zod povedá za :
prenesený vý ko n štátnej správy zo zákona o odpad och, o štátnej správe starost livosti o
živo tné prostr edi e a súvisiac ich predpisov,
vy pracovanie a dodržiavanie Programu odpadového hosp od árst va m esta Pr ešov,
zabezpečen ie spracovania konc epci e odpadového ho spodár stva ,
vyjadrenia k n ávrhom pr ogramov odpadového ho spodár stva in ých subjektov na územ í
mesta,
nakl ad ani e s ko m unálny m i odpadm i a dr obnými stavebný mi odp admi,
zastupovanie mesta v konani ach podľa stavebného záko na a konani ach Okresného
úradu v Prešove,
vy dávan ie vyjadrení o zamýš ľano m spôs obe nakladania s odpadmi zo stavebnej
čin nosti s vý nimkou drobného stavebného odpa du (v rámci stavebné ho kon an ia),
vypracovanie záväzného sta nov iska k prevád zk am pre nak ladan ie s odpadm i a k
z berniam druho tný ch surovín,
vypracovanie stanov ísk k zám erom v obl asti nakladania s odpadmi ,
vy pracovan ie záväz ných stanov ísk k predloženým proj ektom pre všetky dru hy stav ieb
a pre územ né a stav ebné kona nie.
na Úseku ochrany ovzdušia zo dpovedá za :
vy pracovanie sta nov ísk a opatren í mesta,
vyp racovanie súhlas ov na umi estnenie a povoľov anie stav ie b mal ých zdrojov
znečisteni a ovzduš ia,
vy pracovanie rozho dnutí o urč ení poplatku za znečisťovanie ovzduš ia ma lým zd rojom
znečisten i a ovzd uš ia,
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" Príloha
4,

5.
6.
7.
8.
f)

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

g)

l.
2.
3.
4.
5.

h)
l.
2.
3.
4.

Č.

2

zabezpečen ie pren eseného výkonu štát nej správy zo zákona o ovzduší a zo záko na o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
zas tupovanie m esta v konani ach podľa stavebného zákona a ko nan iach orgánov
špecializovanej št átnej sp rávy,
vypracovanie pod mi enok havarijného plánu za ob lasť ochrany ovzdušia,
vypracovanie záväzných stanovísk k projektom pre územ né a stavebné konanie a k
i nv e s t i čným zámerom,
kon trol u ma lých zdrojov znečisťovan ia ovzdušia.

na úseku vo dného hos podárstva zodpovedá za:
vyp racovan ie stanovísk a opatre ní mesta,
vy pracovanie stanovísk k odberu a inému používaniu povrchových vôd a po dze mných
vôd pre potreby jednotlivých obyvateľov (domác ností),
vypracovanie sta novísk v pr ípadoch, v ktorých je mesto príslušné vydávať povolenie
ale bo sú hlas,
vykonávanie či n ností v rozsahu pres unutej pôso bnosti vodohospodárskeho dozoru nad
dodržiavaním vodného zákona,
sledovanie vývoja vodné ho hospodárstva na území mesta z h ľadi sk a výstavby, údr žby
a opráv, zásobovania obyvateľstva pitnou vo do u a čiste nia odpadových vôd;
spo lup racuje pri tom s orgá nmi štátnej správy a o rga nizáciami vodného hospodárstva.
účasť na povodňových preh liadk ach na vod nýc h tok och pretekaj úcich cez územie
mesta, .
spol uprac uje pri prerok ovávaní priestupkov na úsek u oc hrany pred povodňami ,
zabezpečuje prenesený vý kon štátnej správy vypl ývajúci zo zákona Č. 364/2004 Z . z. o
vo dác h (vodný zákon) v zne ní neskorších predpisov a zo zákona Č. 525/2003 Z. z. o
štát nej správe sta ros tlivosti o životné prostredie a o zmene a dopln ení niektorýc h
zákonov v zne ní nes korších predpisov,
zas tupovanie mesta vo vodoprávnych konaniach na Okresnom úrade v Prešove a
stavebnom úrade,
zastupovanie mesta v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostred ie.
na úseku chovu a držania zvierat zabezpečuje:
úlo hy mesta na úseku chovu a držan ia psov,
vede nie ev idencie chovu včelstiev na úze mí mesta,
vyd ávanie potvrden í v rámci konania pri určen í rozsahu škôd,
výkon mi moriadn ych ve terinárny ch opatrení ulože nýc h Region álnou veterinárnou
a potravi novou správou v Prešove,
vykonávanie ďalších úkonov mesta v rámci MsÚ ustanovenýc h všeobecne záväznými
právnymi predpism i na úseku chovu a držania zv ierat.
na úseku energetiky zodpovedá za:
za sledovanie plne nia záverov a odporúčan í vyplývajúcich z náv rhu opatrení na
reali záciu koncepc ie mesta Prešov v oblasti energetiky,
koordin áciu č i n ností na úse ku tepel ného hospodárstva škôl a školských za riadení a za
výkon územn ej samosprávy,
k on cepčnú , koo rd i nač n ú a metodickú č innosť na úse ku te pe lného hos podárstva škô l
a školských zariadení,
ko nce pčn ú,
koord inač n ú
a metod ickú č innosť pre modernizáci u tepel ného
hospodárstva v školách a školských za riadeniach,
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5.
6.
7.

8.

sledovanie a vy ho dno covanie spot reby energií v ško lách a ško lských za riade niac h,
príp rav u a zabezpeče n i e o bjednávok tepla pre nasledov né vy kurovacie obdo bie pre
.školy a ško lské zariadenia bez práv nej subj ektivity (MŠ),
koordináciu zabezpečen ia odbo rnýc h prehliad ok a skúšo k vy hrade ných technických
zariade ní v stanove nýc h lehotách v ško lách a ško lský ch zariade niach bez právn ej
subjektivity (MŠ),
zastupovanie mesta na zá klade zákonného poverenia aleb o poverenia prim átora mesta
v rámci rozsah u kompetencií na úsek u ene rgetiky.

Oddelenie komunáln ych slu žieb:
a)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
l l.

12.
13.

b)
l.
2.
3.
4.
5.
6.

c)
l.

na úseku komunálnych (verejnoprospešn ých) služieb zabezpe č u je:
plnenie úloh me sta na úseku komun álnych (verejnopros peš nýc h) služieb,
č iste nie m iestn ych komunikác ií, podchodov a ostatn ých ve rejných priestranstiev,
sp racovanie operač ných plán ov zim nej údr žb y m iestnych ko m unikác ií a zabezpečenie
plánu opráv a údržby miestn ych ko munikáci í,
plnenie úloh mesta pri správe a údržbe miestn ych a účelovýc h komunikác ií vo
vlastníctve mesta v zmysle platných práv nych predpisov,
údr žbu a pre vádzk ovanie verej ného osvetlenia , svetelných signa lizá cií, ve rej nýc h WC ,
ve rej ných hodín , font án a tržníc vráta ne ich rekonštrukcií,
výz do bu m esta,
spracovanie, kontrolu a čerpan ie schv áleného rozpo čtu na ve rej no prospešné č inn o sti
po vec nej a finančn ej stránke; preberan ie a kontrol u vý ko nov u orga nizácií
zab ezpe č uj úc i c h ve rej no prospešné č i n nos t i na územ í mesta, potvrd zovanie faktúr a
ve denie ich evi de ncie,
vy ko návanie úko nov vyplýv aj úcich z vý ko nu práva po ľov n íc tva v uzna no m
po l'ovnom revíri m esta,
vyjadrova nie sa k projekt ovej do kumentáci i v rámci správy nehnut e ľno sti ,
výko n správy a údržby pa rkovnéh o mobiliáru a detských ihrísk.
sledovanie a ev idenciu do šlých a odos laný ch fak tú r týkajúcich sa komunálnyc h
služieb, za ko ntro lu ich ve cnej a č í s e l n ej správ nos ti vo väzbe na uzatvorené zm luvy a
za príp ravu ich úh rady,
z abe zpe č en i e
ad ministratívnej
age ndy
m estských organizácií za
úče l om
zabez pečovan i a ve rej no pros peš ných či nn o stí ,
spracovanie krátk odobýc h a dlhodobých zá me rov a návrhov na pri ame pou žit ie
pro striedkov z Rec ykl a čn ého fond u,
na úseku údržby ze lene zabezpeč u j e :
obs tarávanie štúdie rieše nia zelenýc h plôch na územ í mesta a os tatné práce súv isiace
s vý konom správy ze lene,
vyp racovanie ročného návrh u plán u a rozpo čtu na úseku údr žb y, tvor by a oc hrany
zelene ,
evi denci u pozemkov vhodnýc h na náh rad nú výsadbu vo svojom úze mno m obvode
vypracov anie a aktualizá ci u Do kumentu staros tlivosti o dreviny,
výko n správy a údržb y verej nej ze lene
kont rolu vý ko nu kosb y verejnej ze lene, vý ru bov a orezov stromov na ve rejných
priestranstvách
na úseku správ y odpadov zabezpeču j e :
nak ladan ie s ko m unálny mi odpadmi a drobnými stave bný m i odpadmi,
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2.

č.

2

3.

vede nie štatistických údajov, výkazov o predpokladaných nák ladoch a zmluvných
vzťahoc h v oblasti použitia finančnýc h prostriedkov z Rec yklač n é ho fondu ,
kontrolnú či nno sť v oblasti nakladania s odpadmi a evidenciu odpadu,

d)
1.
2.

na úseku ochrany zdravia ľ udí zabezpeč u j e : .
výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinsekc ie na územ í mesta
zber a likvidáci u kadáverov

e)

na úseku aktivačnýc h činno s t í zabezpeču je:
organizáciu aktivačnýc h č i nností uc hádzačov o zamestnanie v rozsahu pôsob nosti
oddelenia
prípravu, spracovanie a vedenie projektov aktivačnej č innosti v spo lupráci s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
výkon admin istratívnej činnosti všetkých druhov akt i vač nej či nno sti (napr. menšie
obecné služby, dobrov oľnícka či nn osť , projekty za mestnanosť a sociálna inklúzia
a pod.)

l.
2.

3.
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Prílo ha č: 2
ODBOR ŠKOLSTVA, K ULT ÚR Y A CES T OVNÉ H O R U CH U

Odd eleni e ško lstv a, ml ádeže a športu:

al
l.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
IO.

I I.
12.

13.
14.

na úsek u ško lstva zabezpeč uj e:
návrh na zaradenie, vyradenie alebo zmen y v sieti škô l a školských zariade ní a úkony
pri zriaďov aní a zrušovaní škôl a školských zariadení,
vypracovanie, zmenu a doplnenie zri aďovate ľ ských listín mat erských škô l, základných
škôl, základných ume leckých škôl a školskýc h zar iadení v zri aďovateľs kej pôsob nosti
me sta,
vedenie evidencie originá lnych zriaďo v atel'sk ýc h listín mat erských škôl, základných
škôl. základnýc h ume leck ých škô l a školských zariade ní v zri aďov ate ľs kej pôsobnosti
mesta,
kontro lu dodržiavania všeobecne z áväzn ých 'pr ávnych predpisov v oblasti výchovy a
vzdelávania a v oblasti školského stravovania s výnimkou kontroly vo výhradnej
kompetenci i Štátnej ško lskej inšpekcie; kontrol u kva lity pod ávaných jedál ,
vydávanie organi začn ýc h pokynov pre riaditeľov škôl a školskýc h zariadení, a to
naj mä organ iz ač nýc h pokynov na príslušný školský rok ,
poskytovani e odbornej poradenskej činnosti školám a ško lským zariadeniam v
oblastiach:
a) riadenia a zabezp ečov an ia výchov no-vzdelávacieho proce su a školského
stravov ania,
b) ustanoven ia a činno sti orgánov školskej samosprávy v školách a školských
zar iadeniach,
c) ďal ši eho vzdelávania pedagogických zamestnancov v spo lupráci s výchov novzde lávacími inštitúciami ,
poskytovanie prá vneho poradenstva pre školy a ško lské zariadenia bez právnej
subjektivity pro stredníctvom organizačno-právneho oddelenia MsÚ,
schválenie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej či nnosti a podmienkach v škole
alebo v školskom zariadení,
prípravu náv rhu zriaďovateľa na zvýšenie najvyššieho počtu detí a žia kov v triede
(M Š a ZŠ),
prípravu materiálov na prerokovanie v Komisi i MsZ školstva a telesnej kultúry:
a) návrh po čtu prij ímaných žiakov,
b) návrh na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdeláva cími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom ,
c) návrh na vy konávanie podnikate ľs kej č i nnosti škol y alebo školského zariadenia,
d) konc epč né zámery rozvoja škôl a školsk ých zariadení rozpracované najm enej na
dva roky a ich každoročné vyhodnocovanie,
e) informáciu o pedagog icko-organi začnom a materi álno- technickom za bezp ečení
výc hovno-vz delávacieho proce su,
f) návrh na organizáciu školského roka ,
g) informáciu o štatistickýc h výkazoch škôl a školských zariadení,
koordi náciu činností škôl patriacich pod spo l o č n ý školský úrad ,
v spo lupráci s oddelením podporných činností MsÚ zabezpečovať vy hlasovanie a
priebeh výberových konaní na miesta riaditel'ov škô l a školských zariadení v
zri a ď ovate l's kej pôsobnos ti mesta,
vybavovanie sťažností a petícií obyvateľov a zák onn ých zástupcov detí a žiakov ,
prot okol o vzde lávacích a kultú rnych poukazoch , dohodu o kultúrnych poukazoch,
vše tky štatistické zis ťo van i a,
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15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25 .
26 .
27.
28.

29 .
30.

31.

prípravu podkladov k zm luvám o nájme a prenáj me školských budov a miestností, o
nájme a prenájme p riľahlých priestorov ško ly a školského zariaden ia pre potreby
odbo ru správy majetku mesta MsÚ ,
spoluprácu s iným i obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným
úradom a inými štátnym i orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami , s riad i teľmi . pri zabezpečení personálneho obsaden ia škôl a školských
zariadení pedagogickými zamestnancam i a nepedagogick ými zamestnancami, s
o bč iansky mi združeniami a inými práv nickými osobam i zaoberajúcimi sa záujmovou
či nnosťo u detí a mládeže a špo rtom, a pri z abezpe č ovan í predmetových olympiád a
s úťaž í detí a žiakov škôl a školských zariadení,
spoluprácu s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri
príprave kolektívnej zm luvy,
spoluprácu s Ok resným úradom v Prešove v oblasti zabezpe čovania úloh civilnej
och ran y a požia rnej och rany škôl a škols kých zariadení,
prípravu koncepcie školstva na území mesta Prešov ,
podmienky pre stravovanie detí a žiakov v školách v súči nnosti so ďal šími
organizač n ým i útvarmi MsÚ ,
vykonanie a zve rejnen ie výzvy na voľby členov rád škôl a školských zariadení vo
vla stnej zriaďovateľs kej pôsobnost i,
organi začné zabezpečen ie vo lieb obec nej ško lskej rady ,
príprav u materiálov pre obecnú ško lskú radu na vyjadre nie :
a) info rmác ie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpeče n í výchovnovzdelávacieho procesu škôl a škols kých zariadení,
b) návrh rozpisu fi nančných pros triedkov pre školy a školské zariade nia pridelených
Okresným úradom v Prešove,
c) správu o výs ledkoch hospodáre nia škôl a školských zariadení,
d) správu o výchovno-vzdel ávacej čin no sti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom po dľa platnej legislatívy,
e) koncepciu i nvest ičného rozvoja škô l a školských zariade ní v meste Prešov,
f) návrh y na zriaďovan ie alebo zrušovanie škô l a škol ských zariadení,
g) návrhy na zriade nie tried s rozšíre ným vy učovaní m vy učovac i eho predmetu alebo
skupiny predmetov,
h) návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre deti a žia kov s mimoriadn ym nadaním a tale nto m,
hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariade ní v zriaďovate ľskej pôsob nosti mesta
Prešov ,
prerokovanie školského výchovného a vzdelávacieho programu ,
vedenie regi stra detí a žiakov a registra pedagogických zames tnancov škôl a školských
zariadení v z ri aď ov at e ľs k ej pôsob nosti mesta,
vydávanie akceptačných listov k organizácii školského roka škôl a ško lských
zariadení.
zostavenie plánu kontinuál neho vzde láva nia ri ad i te ľov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľs kej pôsobnosti mesta a v pôsobnosti školského úradu, zabezpe č en i e jeho
plnenia, rea lizáciu vzdelávacích podujatí,
priznávanie kreditov riadi tel'om škôl a školských zariade ní a uznávanie kreditov
riadi teľom škôl a školských zariade ní na úče ly vyplácan ia kredi tového príp latku
schvaľovani e (pre školy a ško lské zariaden ia financované z originálnych kompetencií)
a vyjadrenie (pre zákla dné školy) k plánom kontinuálneho vzdeláva nia škôl a
škol ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
evidovanie žiadostí o vzdelávanie a evidovanie získa ných kreditov ri aditeľov škôl
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32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

Č.

2

a ško lských zariadení v zriaďovate ľs kej pôsobnosti mesta,
príprav u a vydávanie rozhodnutí o odpustení poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov
y školách a školských za riadeniach pre deti a žiakov v hmotnej núdz i,
spracovanie stanovísk pre organizovanie škôl v prír ode, lyžiarskyc h a plaveckých
výcvikov v základných školách a organizovanie škô l v prírode, výletov, exkurzií,
saunovanie, športový výcvik v materských školách
evidenciu žiadostí zo škôl a školských zariade ní na opravy, investície a riešenie
havarijných situácií - evi dencia, stanovenie priorít, obhliadka, zápisnica z obhliadky,
odstúpenie na odde lenie investičnej č i nnosti MsÚ ,
účasť na prerokovaní in šp e kč n ýc h zistení o úrovn i výchov no-vzdelávacieho procesu
v školách a ško lských zar iaden iach vyko nanýc h Štátnou ško lsko u inšpekciou a
sledovanie výs ledkov všet kých kont roln ých zistení v školách a ško lských zariadeniach
(kon troly vykonané Útvarom hlavné ho kontrolóra mesta a inými kontrol nými
orgá nmi),
spoluprácu s odborom sociálnych služieb MsÚ v ob lasti sledovania plnenia povinnej
školskej dochádzky a rieše nia prípadov záškoláctva,
spracovanie a poskytovanie inform ácií v oblasti výchovy a vzdeláva nia orgánom
štátnej správy a ve rejnosti,
aktuá lne dopÍňanie informácií týkajúcich sa školstva na intern etovej stránke mes ta,
prípravu materiálov urč en ýc h pre med ializáciu v oblasti výchovy a vzdelávania ,
s ri adi teľom školy a ško lského zariadenia prerokovanie:
a) konce pcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrhu rozp isu finančných prost riedkov pridele nýc h Ok resným úradom v Prešove
pre školy a ško lské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálnotechnických podmienok na č in nos ť škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovate ľo m,

c)

personálnych, ma teriálnych a sociálnych podm ienok za mes tnancov školy alebo
ško lské ho zariadenia,
d) štruktúry kariérových pozícií školy a školské ho zariadenia ,
e) požiadaviek mes ta na skva litnenie starostlivosti o deti a žiakov a v ýchovnovzdelávacích služie b poskytovaných v ško le ale bo v ško lskom zar iadení a spôso b
úhrady nákladov zvýšených z toht o dôvodu ,
f) návrhu všeo becne záväzného nariadenia mesta, ktorý m sa určuje výška príspevku
za po byt dieťaťa v materskej škole, výška príspevk u v základnej ume leckej škole,
výška m e s ačné h o pr íspevku na čiasto č nú úhradu nákladov na činnos ť ško lského
klubu detí, školského strediska záujmovej č i nnosti, centra vo ľné ho času a ško lskej
jedálne,
g) spolupráce pri realizácii projektov na podporu výchovy a vzdelávania,
b)

na úscku prenes eného výko nu štátne j správy v oblasti ško lstva (školský úrad)
zabezpeč u je:

1.

prenesený výko n na úseku školstva a ďa lši u administratívno-správ nu č i nnosť na úseku
školstva v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štát nej správy na orgány
územn ej samosprávy v zmys le zákona Č. 596/2003 Z. z. o štá tnej sp ráve v škols tve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích
predpisov, a to:
a) rozhoduje v druh om stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupn i rozhodol ri aditeľ
školy, ktorej je zriaďovate ľom orgá n územnej samosprávy,
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b)

2.

3.
4.

5.
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IO.
11.
12.
13.
14.

d)
1.
2.

kontrol uje dodržiavanie všeo becne záväzných právnych predpisov v oblasti
výchovy a vzdeláva nia s výn imkou kontro ly, ktorá je v pôsobnosti Státnej
školskej inšpekcie,
c) vydáva organizačné po kyny pre ri adi teľo v škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán
územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na prís lušný školský rok,
d) poskytuje odbo rnú a poradenskú činno sť školám a školským zariade niam , ktorých
zriaďovate ľo m je orgán územnej samos právy,
návrh vše obecne záväzného nariadenia mes ta, ktorým sa určuje ško lský obvo d podľa
§ 8 záko na Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a dopln ení niektorých zákonov v znení neskorších predp isov,
návrh všeo becne záväzného nariadenia mesta o urč ení miesta a času zápisu detí do
zák ladnej ško ly,
veden ie evidencie det í a žiakov vo vek u plnenia povi nnej školskej dochádzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko a vedie ev idenci u o mieste plnen ia povi nnej školskej
dochádzky,
oznámen ie Okres nému úradu v Prešove o zria den í s po ločné ho ško lského úradu.
na úseku eko nomických či n nos tí v oblasti školstva zod pove dá za:
plánovanie rozde lenia finanč nýc h prostriedkov školá m a školským zariadeniam,
sledovanie čerpan ia rozpoč tu škô l a školských za riadení, v prí pade potreby za
vykonávanie rozpo čtov ých opatrení,
vyko návanie rozpočtovýc h presunov medzi je dnotlivými školami a školskými
zariadeniami,
za bezpeče nie eko nomic kých úloh súv isiac ich so zriadením a zrušením škôl a
školských za riadení,
zos taven ie rozpoč t u v oblasti originálnych a prenesených kompetencií na úseku
ško lstva a jeho če rp anie,
kontr olu hospodáren ia a efektívneho využívania pridelených fi nančn ých prostriedkov
a správu hmotného a nehmotné ho majetku v školách a v ško lských zariade niach,
sumar izáciu eko nomických štatistických výkazov zo škô l a školských zariadení,
účto vn ú age ndu financií v rámci prenesených a orig inálnyc h kompete ncií ,
rozpis pres unu fin anč n ých prostriedkov súkromným a cirkev ným školám, s úk romn ým
a cirkev ným školský m za riadeniam po dľa oso bitného pred pisu,
metodic kú č i nnosť ško lám a školským zariadeniam v oblasti rozpo čtu a účtov níctva,
agendu dotácií fi nančnýc h prostriedkov na hmotnú núdzu z ÚPSVaR (strava, ško lské
pomôcky a pod. ),
sumar izáciu účtovn ýc h výkazov za školy a ško lské zariadenia v s účinnos ti s
oddelením rozpočtu a účtovníctva MsÚ,
vede nie evide ncie pôžičiek na úseku školstva z Fondu kult úrnych a sociálnych potrieb.
poskytuje súč i nnosť vecne príslušným organ izačným útvarom MsÚ pri rozpise
finančných pros triedkov pride lenýc h školá m a ško lským zariade niam Okresným
úradom v Prešove,
na úseku športu zodpove dá za:
zabezpeč e nie
a reali záciu športov ých
kom pletnú prípravu, o rgan izač né
telovýchovných podujatí a aktivít organizovaných mestom ,
spoluprác u pri org anizačnom zabezpečení a realizácii významnýc h miestnych,
celoslovenskýc h i medzinárodných
športových
podujatí , na ktorýc h mesto
spoluprac uje so štá tno u správou, samosprávou, športový mi inštitúciami, združeniami,
klubmi a inými orga nizác iami,
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
l l.

12.

vytváranie podmienok na rozvoj telesnej ku ltúr y obyvateľov mesta, najmä na rozvoj
športu pre všetk ých,
poskyto vanie odbornej a me todickej po moci pri príprave a real izác ii športových
podujatí,
vedenie a aktualizáciu databázy športový ch útv aro v na území mesta Prešov,
spracov anie všetký ch. podkladov a výstupov pre posk ytovanie dot ácií na
verejnoprospešné ak tivi ty v oblasti športu a finančn ýc h príspe vko v z Mests kého
fondu podpory a rozvoja športu,
zabezpeč enie a realizáciu aktiv ít v oblasti športu s partnerskými mestami,
koor dináciu a metod ické usmerňovanie č innosti školských športovýc h stredísk a ŠT
na ZŠ v pôsob nos ti zri aďovate ľa,
tvorbu ko ncepč n ých , me tod ických a ana lytických materiá lov na úseku športu,
poradenskú a metodick ú či nno sť v ob lasti príprav y a rea lizáci e športových a
telovýc hovných podujatí,
prijímanie oznáme ní o konaní verejných telovýchovných, športových a turi stických
podujatí, vedenie ich evidencie , koordináciu športových poduja tí na verejných
priestranstvách na území mesta Prešov,
spracovanie štatistických výkazov za oblasť šport u.
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č,

2

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu:

a)
l,
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

na úseku kultúry zodpovedá za :
kompletnú prípravu , organizačné zabezpeč en ie a realizáciu ku lt úrno-spo ločenských
pod ujatí a akti vít organizovaných mestom , .
spo luprácu pri o rganizač no m za b ez pečení a realizácii významnýc h kultúrnospo ločens kýc h poduj atí, na ktorých mesto spolupracuje so štá tnou správou.
samos právo u, kultúrny m i inštitúciami , spo lo čenským i združeniam i a iným i
organizáciami ,
celý proc es prípravy a real izácie udeľovania č es tného občianstva mesta Prešov a Ceny
mesta Prešov,
realizáciu úloh pri spracovaní a tvorbe Kroniky mesta Pre šov,
spo luprácu s kronikárom mesta pri zbere, spracovaní podkladov a tvorb e Kroniky
mesta Prešov,
vytváranie podmienok na rozvoj miestn ej kultúry formou spo lupráce verejného .
neziskového a súkromného sektora v oblasti kultúry,
u sm erňovan i e a koordinovanie ume leckej činno sti profesionáln ych , "amatérskych a
záujmovýc h um eleck ých útvarov a organizácií na územ í mesta,
vedenie a aktualizáciu databázy kultúrnych a záuj mových útvarov na území mesta a
sledovanie ich činnos t í a aktivít,
vede nie ev iden cie kultúrnych pamiatok na území mesta zap ísaných v Ústrednom
zoz name pamiatkovéh o fondu,
spracovanie vš etkých podkladov a výst upov pre poskytovani e dotác ií na
verejno pros pešné akti vit y v oblasti kultúry,
zabezpeče n ie a realizáciu aktivít v oblasti kultúr y s partnersk ými me stami,
spo luprác u s cirkvami a nábo žen skými sp o l o č nos ťam i na územ í mest a a parti cipáciu
na riešení ich problémov a po žiadaviek,
tvorbu k oncepčn ých, metodických a ana lytických mat er iálo v na úseku kult úry,
poradenskú a met odickú činnosť v oblasti prípravy a realizácie kultúrnospoloče ns kýc h podujatí a aktivít,
prijímanie oznámení o kona ní verej ných kultúrnych poduj atí , vede nie ich ev iden cie,
koordináciu žiados tí uspori adateľov o organizov anie vše tkýc h kultúrno- s p ol oč ensk ých
a propag ačno -rekl amn ých verej ných poduj atí na ve rejný ch priestranstvách v rámci
mesta,
úlohy súv isiace so záko nom č. 84/1990 Zb. o zh ro m ažďov ac o m práve v znení
neskorších predpi sov,
prípravu udel eni a súhlas u s po užitím erbu mesta v zmys le VZN o používaní a och rane
symbo lov mesta Prešov a symbolov čast í mesta Prešov,
koo rdináciu organ izáto rov verejných zhromaž dení a predvolebných zhromaždení
spoje ných s ve rej ným kultúrnym podujatím,
ved enie ev idencie pamätihodností mesta - kompletnú age ndu od prijím ani a náv rhov
na zápis do ev idencie cez spracovanie až po zápis po sch válení MsZ,
vydávanie rozhodnutí o zák aze/pr eru šení verej ných kultúrnych poduj atí podľa
zákona Č. 96/199 1 Zb. o ve rejný ch kultúrnych podujatiach v súlade so záko nom
Č. 71/1967 Zb. o správ no m konaní v znení neskorších predpisov,
spracovanie šta tistickýc h výkazov za rôzne oblasti kult úry pre NOC, HC , MK SR.
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. Príloha
b)
l.
2.
3.
4.
5.
c)
l.
2.
3.
4.
5.

d)
1.
2.
3.
4.

Č.

2

na úseku o bčian s k yc h obradov a slávností zodpove dá za:
komp letnú príprav u a realizáciu obči anskyc h obradov a slávností na území mes ta,
.úro ve ň a pro fesio nálnu real izáciu o bč ianskyc h obradov a slávností ,
personálne a materi álne za bezp eče nie o bč iansky ch obradov a slávností,
príprav u podkladov pre od meňo vanie účinkujúc ich na občianskyc h obradoch a
slávnostiach,
veden ie a zab ezpeče n ie zápisov do Pamätnej knihy o bčianskyc h obradov a slávností.
na Úseku cestovného ruchu a mestského inform ačného centra zod pove dá za :
príp ravu a spracovanie ko ncep čnýc h dokument ov na Úrovni mesta v oblasti
cestovné ho ruchu,
č innosť mestského inform ačn ého centra ,
zabez peče nie, prípr avu a spracovanie informačno-propa g ačných materiálov pre
zatraktív nenie mesta,
zabezpeče n ie úč asti a propagáciu mesta na výstavách a podujatiach cestovného ruchu ,
koordináciu spo lupráce právnických a fyzick ých osô b na úse ku cestovného ruchu a pri
príp rave a rea lizác ii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov.
na úseku marketingu mesta zodpove dá za:
propagá ciu mesta a jeho akti vít v print ových a elektronických médiách ,
PR aktivi ty smerujúce k vytvá raniu pozitívneho imid žu mesta,
zabe zpečen ie , prípravu a spracovanie informačn o- prop aga čných mate riálov pre
zatrak tívne nie mesta,
prípravu a za bezpeče nie pozvánok, letákov , oz námení a pod.
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Č.

2

ODBOR S O C IÁ L N Y C H SLUŽIEB

zodpovedá za:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.
12,

13.
14.
15.
16.

17,
18.

koor dinác iu pracovných či n nos tí v sociálnej.oblasti na jednotlivých úsekoch č i n no s tí ,
koordinác iu aktivít zariadení sociálnyc h služieb v zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta
Prešov,
us merňovan i e odborných č in ností v sociálnej oblasti ,
realizáciu a plnenie Komunitného plánu sociálnyc h služieb a rozvoja komunít mesta
Prešov,
rea lizáci u a pln enie opatrení v sociálnej ob lasti stanovenýc h v strategickýc h
materiáloch a dokument och mesta Prešov,
spracovávanie odbornýc h stanovísk a internej dokumentácie v sociálnej oblasti,
impleme ntáciu Programu rozvoja mesta Prešov,
implement áciu projektov v soc iálnej oblasti,
efek tívne plnenie úloh a kompetencií patriacich do sociálnej ob lasti ,
vyko návanie odbornýc h konzultácií súvisiacich s č innosťo u odbo ru,
spracovanie vý kazov pre potreby Štatistického úradu SR,
aktuálne dopÍňanie informácií týkaj úcich sa odboru na internetovej stránke mesta.
spracovanie žiadosti a vydávanie rozhodnutí o priznan í res p. nepriznaní jednorazovej
dávky a vede nie ev iden cie o bčanov , ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka,
vypracovanie odbornýc h podkladov pre prípravu projektov v soc iálnej oblasti,
implementáciu schvá lených projektov v sociálnej ob lasti,
vypracovanie správ o povesti a posudkov na fyz ické oso by pre potreby orgánov štátnej
správy a orgánov č inných v trestnom konaní
prevádzku den ných a komunitných centie r a denn ých stacionárov v zri aďovate ľs k ej
pôsobnosti mesta,
príp ravu a spracovanie k onc epčných dokumen tov na úrovni mesta v obla sti sociálnych
služie b,

Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie:

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

na úsek u starostlivosti o deti a rodinu zabezpeču je:
poskytovanie sociál neho a sociálnoprávne ho poradenstva pre ro diny s deťmi,
poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi , ktoré sa ocitli v
hmot nej núdzi ale bo nepriazn ivej sociálnej situácii,
pos kytovanie sociálnych služieb pre deti a rodi ny s de ťmi v zmysle platnej legis latívy,
prevá dzkovanie zariade ní sociál nych služieb pre deti a rodiny s deťmi v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
poskytovanie nízkoprahovej sociá lnej služby pre deti a rod inu v Komunitnom centre Nízkop rahovom denn om cen tre pre deti a rodin u na ul. K Starej teheln i Č. 1 v Prešove
poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre Níz koprahovo m denn om centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni Č. l v Prešove
poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivos ti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinn ého života a pracov ného života v súlade s platnou legislatívou,
výko n terénnej sociálnej pr áce prostredníctvom profesionáln ych terénnyc h sociálnyc h
pracovníkov v loka litác h s ku mul áciou o bčanov ohrozených soc iálnym vyl účením ,
vyko návanie oso bitného príjemcu a vedenie evide ncie po berateľov dáv ky v hmotnej
núdzi, príspevk y k dávke v hmotn ej núdzi a urč ených štátnych dávok na zák lade
rozhodn utia prís lušného štát neho orgánu,
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10.
l l.

12.

13.
14.

15.

16.

18.
19.
20.

2 1.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

Č.

2

vykonáv anie šetrení sociálnej situácie v rod inác h s deťmi ,
vykonávanie opatrení v zmysle § 10 a § I I zákona Č . 305/200 5 Z. z. o sociálnoprávnej
o chrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a dop lnení niektorých zákonov v znení
nesko rších predpisov zamerané na predc hádzanie soc iálno-patologických javov
vrátane záškoláctv a a vykonávanie pôsobnosti me sta v spolupráci s MsP vo veci
ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov ma loletým i a m ladistv ými
(priestupkové konanie ),
prijatie opatrení na eliminác iu záš koláctva prostredníctvom prie stupkového konania,
ak zákonný zástupca žiaka ohrozuje jeho výchovu a vzde lávanie alebo zanedbáva
s taros t l ivosť o pov innú školskú dochádzk u žiaka,
uloženie sankcie záko nnému zástupcovi žiaka formou pokuty v zmys le pla tnej
legislatív y,
uloženie sankcie mladistvému alebo záko nné mu zást upco vi ma loletého formou
pokarhania za porušenie zák azu požívania alkoholick ých alebo iných návykových
láto k osob ám mladším ako 18 rokov,
výber platieb za nájomné a služby spojené s užíva ním nájomného bytu vo vlastníctve
mesta v hotovosti ( me s ač ný predpis náj omného a služieb, splátky dlhov) na zriadenom
pracovis ku v priestoroch " Kancelárie soc iálneho poradenstva" ,
spoluprácu s Úradom práce, soc iálnych vecí a rodin y v Prešove, školami a správco m
bytového fond u,
spoluprácu s rod inam i pri odstraňovaní prekážok po dmi eňujúcich navrátenie prídavku
na d ieťa · záko nným zástupcom ma loleté ho d i eťaťa,
vykonávanie opatrení sociá lnop rávnej ochran y detí a sociálnej kurately podľa zákona,
vykonáva nie sanácie v rod inác h detí, ktoré sú vyň até z rodiny alebo hrozí vyňat i e
dieťaťa z rodi nného pro stredia ,
vykonáv anie funkcie majetkového opatrovníka na základe rozhodn utia súdu,
spoluprácu so zariadením , v kto rom je di e ťa umiestnené , s orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to vhodné a úč el n é na oc hra nu maj etku d ieťaťa,
vykon ávanie funkcie poruční ka d ieťaťa na zák lade roz hodnutia súdu,
podávanie správ y o zdravo tnom stave dieťaťa, o ško lskej dochádzke , o príp rave na
povolanie a dosiahnutých školských výsledkoch prísl ušným inštitúciám,
poskytovanie prís pevku na podporu úpra vy rod inn ých pomerov d ieťaťa v zmys le
platného VZN mesta a poskytovanie príspevku dieťaťu na tvorbu úspor v zmys le
zákona,
poskytovanie pomoci dieťaťu v nal iehavýc h prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho
život, zdravie alebo priazn ivý psyc hický alebo fyz ický vývin,
vykonávanie šetrenia a predloženie správy o soc iálnej situácii v rodinách dieťaťa s
nariadenou ústavnou staro stl ivosťou a zhodnocovanie podmienok návratu di eťaťa do
rod inného pro stredia ,
oz námenie o možnosti zve renia d i eťaťa do oso bnej starostlivosti inej fyzickej osobe
než ro di č a alebo do pestúnskej starostlivosti orgánu sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kuratel y,
vyjadrenie sa o spô sobe života fyzic kej osoby a jej rod iny, ktorá má záuje m stať sa
pestúnom alebo osvoji teľom ,
poskytovanie pomoci pri zabezpečení bývania a zamestnania ml adému dospelém u po
sko nč e n í ústavnej starostlivosti,
v yh ľadávan ie fyzických osôb, ktorým by bolo mo žné zver iť dieťa do sta rostlivosti,
vedenie evidencie detí , rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochran y detí a sociálnej kurately,
•

17.

Príloha

•

°
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'. Príloha Č . 2
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

b)
l.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

c)
I.

spolupôsobenie pri výko ne výchovných opatrení ulo ženýc h súdom alebo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurate ly,
pos kytovanie inform ácie fyzicke j osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo
osvoj i teľom , na podanie žiadosti o zapísanie do zoz nam u ž iadate ľo v a o subjektoch
vykonávaj úcich prípravu na náhradnú rodinnú st arost l ivosť,
predloženi e orgánu soc iálnopráv nej ochrany detí a sociálnej kurately správy o
sociálnej situáci i di eťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťo u ,
rozh odovanie o o dňatí soc iálnej služby , o zastave ní poskytovania soc iálnej služby , o
znížení alebo o zvýšen í úhrad y za poskytovanú sociálnu službu a o neplatení úhrady za
sociál nu službu, rozhodovanie o povinnosti o bčana zap latiť úhradu za sociálnu službu.
koordináciu pos kytovania sociálneho poradenstva v priestoroch Kancelárie sociálneho
poradenstva,
uzatváran ie zmlúv s neziskovými organizáciam i a obč iansky mi združeniami, ktorým
bola pos kytnutá dotácia,
kontr olu vyúčtovania poskytnutej dotácie,

na úseku bývan ia zabez peč uje :
evidenc iu žiadostí o pride lenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta,
spracovanie a posúdeni e žiadostí o pridelenie nájomného bytu v zmysle platného
VZN mesta a platnej legislatívy pre zaradenie ži adate ľa do zoz nam u uchádzačov o
pridelenie nájom ného bytu ,
vypra covanie sociálnej anamnézy uchádzač a o nájomný byt za účelom zaradenia do
žrebovania porad ia pre pridel enie nájo mného bytu,
vyko návanie aktualizácie žiadostí o nájomn ý byt,
na základe odpo r účania komis ie MsZ Mesta Prešov soc iálnej a bytovej podklady a
vyho tove nie súh lasu primátora mesta pre správc u bytového fondu na uzat vorenie
nájomnej zmluvy,
posúdenie žiados tí o opakova ný nájom bytu a spracovanie podkladov pre správcu
bytového fondu na uzatvorenie zmluvy o opakovanom nájme bytu,
prípravu a vyko návanie žre bovania poradia uchádza č ov o pridel enie náj omného bytu v
zmysle platn ého VZN mesta,
vyko náva nie previerok obývania nájom ných bytov vo vlastníc tve mesta,
poskytovanie s úči nnosti správcovi bytového fondu a odboru sp rávy majetk u mesta
MsÚ' vo veciach prech odu nájmu bytu, vzájo mnej výmeny bytu , spo l očného náj mu
bytu, podnájmu čast i bytu a pridel enia bytovej náhrady,
poskytovanie s úči nnost i inštitúciám a štátnym orgánom vo veciach týkajúcich sa
nájo mných bytov vo vlastníctve mesta, u ktorých je nájomn á zmluva uzatvorená
na dob u určitú
evide ncia a spracovanie žiadosti o súhlas na prihlásenie na trva lý alebo precho dný
pobyt.
na úseku kancelárie sociálneho poradenstva zabezpeč u je:
prijíman ie a preverovanie žiadost í o posky tnutie jednorazovej dáv ky dôchodcom a
o bč anom v hmotnej núdz i, o poskytnut ie podp ornej služby v j edálni v zmysle VZN ,
žiadostí o pos údenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadostí o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní soc iálnej služby v súlade so zákonom Č. 448/20 08 o sociál nych službách a
o zmene a doplnen í zákona Č. 455/ 199 1 Zb. o živnostensko m podn ikaní (živnostenský
zákon) v znen í neskorších predpi sov, žiados tí o poskytnutie dotáci í, vyúč to vanie
dotácií , žiadostí o poskytovaní prepravnej služby, žiadostí o poskytovaní sociálnej

- 42 -

-. Príloha Č. 2

2.

d)
l.
2.
3.
4.

služ by - mo nitorovanie a signalizácia potreby pomoci, žiadostí o vydávanie pot vrdení
o splnení, resp . nesplnení podmie nk y na účely poskytnu tia oso bitn ej z ľavy na
.ccstovanie MH D v I. tarifnom pás me pre občanov v ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým
pob ytom v meste Prešov pre prav né v súlade s cenovým výmerom MHD Prešove
u osô b tzp a rzrvs, žiadostí o poskytnutie finančného prí spevku na prevádzku a
fi nančné ho prí spe vku pri odkázanosti fyzickej osob y na po moc inej fyzickej os ob y,
vyúč t ovan i a fin ančných prís pev kov poskytnutých mestom , žiados tí o pride lenie
nájo m ného bytu, žiadostí o opakovaný náj om bytu, žiadosti o súhlas na prihlásen ie na
prechodný alebo trval ý pobyt,
o svedč ovanie listín a podpisov na interných tlačivách súvisiacich s agendou odboru
sociálnyc h služieb MsÚ vydávaných pre vn útornú potrebu odboru sociálnych služieb
MsÚ.
na úseku ter énne j sociálne j práce a komunitn ej práce zabezpeč u j e:
vy h ľad ávan i e sociálne vy lúče ných klientov, klientov v krí ze , klientov v sociá lnej a
hmotnej núdzi,
mapovanie lokality mesta, v ktorej je ku mulácia sociálnych probl ém ov a sú potrebné
intervencie sociálny ch pracovníkov,
po skytovanie sociálne ho poradenstva ,
poskytovan ie kr ízovej intervencie a individuálnej pomoci klientom v sociálnom

probl éme,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l.
12.
13.

sociálne šetrenia a návštevy v rodinnom prostredí klie nta ,
vypraco váva nie sociálnych anamnéz klientov pre potreby nesenia sociálneho
probl ém u aj na požiada nie spol upracujúcich subjektov a odborníkov,
realizáciu op atre ní sociálnej intervencie aj prevencie priamo v ter én e, prípadne v
komunitnom centre ,
vedenie spisovej do kume ntácie klientov,
štatistické zhro m ažďov ani e pod kladov a údajov o klientoc h, soc iálnych problémo ch ,
d ôležit ých uk az ovateľo v komunity,
sprostredkovávanie informácií medzi klientom a odborným i útvarmi MsÚ , prípadne
inými inštitúciami,
výkon odborných č inností kom unit ných aktivít a skupinových aktivít v komunitno m
centre v súlade s plat nou leg islatívou,
ostatné činnos t i , súvisiace s výkonom terénnej soc iálnej práce a ko m unitnej práce,
prevád zkovanie Ko m uni tného centra - Nízkop rahového denného ce ntra pre deti
a rodinu na ul. K Starej tehe lni Č. l v Prešove
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P ríloha čo" 2
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnntých a seniorov :

a)
l.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

12.
13.
14.
15.

na úseku sociálnych služie b zodpovedá za:
evidenciu žiadosti o posú den ie odkázanosti na soc iálnu službu a jej opätovného
posúdenia,
.
evidenciu žiadosti o . uzatvoreni e zmluvy ale bo dohody o zabezpečení alebo
poskytovan í sociálnej služby , ktorou je:
a) sociálna služba v zariaden í pre fyzic ké osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zar iadení pre seniorov potrebujú z iných váž nych dôvodov,
b) dom áca opatrovate ľská služba ( ďa lej len "o patrovateľská služba"),
c) požič iavan ie pomôcok ,
d) preprav ná služba,
e) odľahčovacia služba,
f) poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni a donášky,
ev idenciu žiados ti o pos kytovanie soc iálnej služ by ktorou je:
a) preprav ná služba,
b) monitorova nie a signalizác ia potreby pomoci ,
c) odľahčovacia služ ba,
d) poskytovanie podpornej sociál nej služby v jedáln i a donášky stravy do
do mácnosti. .
evidenciu čerpania dovole niek, dochádzky zames tnancov o patrovateľskej služby,
denných centie r a jedálne,
vyho tovenie posudkov a roz hodn utí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stup ňa
odkáza nosti fyzickej oso by na pomoc inej fyzickej osoby,
evidenciu prij í mateľov soc iálnych služieb,
evidenciu zoznamov prij í mateľov sociál nych služie b a zmlúv uzatvorených medzi
pos kytovate ľom soc iálnej služby a prij ímateľo m sociálnej služby,
spracovanie a ev idenciu zmlúv s budúcim po sk yto v ateľom soc iálnej služby ,
spracovanie žiadosti o zápis do reg istra p o sk ytov ateľo v sociá lnych služ ieb,
spracovanie žiadosti o výmaz z registra p o sk yto vateľo v sociálnyc h služieb,
utváranie podmi enok na podporu kom unitn ého rozvoja v oblasti poskytovania
sociál nych služieb podľa zákona o sociál nych službách, na komunitnú prác u a
komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia
nepriazn ivých sociálnyc h situácií a rieše nia sociálnych prob lémov v meste,
za vypracovanie a plnen ie komunitného plánu soc iálnyc h služieb a rozvoja komunít
mesta,
aktualizáci u a evi denci u pos kytovateľov sociál nych služie b v úze mnom obvode mes ta,
evidenci u úč tov nej age ndy v denných centrách,
spracovanie odbornýc h stanovísk a návrhov na zmeny a pripomienky k legis latíve
sociál nych služieb.
zabezpeč uje:

1.

2.
3.

dos t upnosť

sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a
právo výberu soc iálnej služby v súlade so záko nom o sociálnych službác h v
noc ľah árni , v nízkoprahovom dennom centre, v zariade ní pre seniorov, v zariaden í
opatrovate ľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej službe, prepravnej službe
a od ľahčovacej službe ,
zvyšovanie odbornej úrovne a kva lity poskytovanej sociálnej služby,
v súlade so záko nom o sociálnych službác h us kut o č ňuj e program supervízie,
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·Príloha
4.
5.
6.

7.
8.

9.

I O.

I I.
12.
13.
14.

IS.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
25 .
26.
27 .
29.

č.

:2

základné, odborné a špec ializované sociálne poradenstvo,
fi nančný príspevok na prevádz ku poskytovanej sociálnej služ by neverejném u
poskytovateľovi soc iálnej služ by,
uzatváran ie:
a) zmlúv a dod atkov o pos kytovaní opatrovate ľskej služby, odľahčovacej služ by,
o po ž i č i avan í po môcky, ktorú uzat vára mesto s prijímateľom sociálnej služby
b) do hôd a dod at kov o poskytovaní soc iálnej služ by v j ed áln i, resp. o poskytnut í
opakovanej dáv ky sociálnej pomoc i.
uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného prí spevku na prevádz ku poskytovanej
soc iálnej služby s neverejným po sk ytov ateľom sociálnej služ by,
uzatváranie zmlúv o posk ytnutí finančného prí spe vku na financo vani e soc iálnej služ by
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovate ľskej služ by, dennom stacionári a
opatro v at eľ sk ej služby, ktorú uzatv ára mesto s neverejným p o skyto vateľom
sociálnych služ ieb,
uzatvárani e zm luvy o pos kytnutí finančn ých prostriedkov mestu na úhradu výdavkov
na fi nanč n)' prí spevok na zabezpeč e nie posk yto vania sociálnej služby podľa § 78a
záko na o soc iálnyc h službách, ktorú uzatvára mini sterstvo s mestom .
zriaďovanie, za klada nie a kontrolu nocľah árne , nízkoprahového dennéh o centra,
zariadenia pre seniorov, zariade nia o patrovate ľs kej služby a denného stacion ára,
kont rol u hospod árenia s fin ančným pr íspevkom na prevád zku poskytovanej soc iálnej
služby,
ko ntrolu' účel nos t i vy užívania poskytovaných zdravotných pom ôcok,
spo luprác u s ncverejnými po skyto vateľm i soc iálnyc h služ ieb.
urč en ie štanda rdných výdav kov a štandardných príjmov na prísl ušný rozpočtový rok
na zá klade údaj ov o priem erných s k utoč ných bežn ých vý dav koch a priemerných
skutočných príjmoch z platen ia úhrad za sociálne služby poskytované v jeho
pôs obnos ti za predch ád zajúci rozpočtový rok,
z isťov a n ie sociálnej situác ie fyz ickej osoby za úč el om poskytovan ia soci álnej služby a
vy hotovenie záz nam u o soc iálnej situácii.
výbe r úhrad za posk ytované sociálne služby v súlade s platným VZN mesta Prešov o
soci álnyc h služ bác h, o spôs obe urč enia a výške úhrad za soc iálne služ by,
odvo d fi nanč ný c h pro striedkov z úhrad za sociálne služby do ban ky,
me sačné z úč tovan i e z úhrad za sociálne služby,
zve rejnenie zmlúv, ktoré sú zverej n i te ľné, resp. č i astočne zverej n i te ľné na internetovej
stránke Mesta Prešo v,
utváranie podm ien ok na zá ujmovú č i nnosť, kultúrnu činno s ť a na udržiavani e fyzic kej
akt ivity a psychickej aktiv ity o bčanov v denných centr ách,
inventúrnu činno sť v denných a komunitných cen trách , jedálňac h a denných
stac ionárov.
poskyt ovanie odbornej a metodickej pom oci pri realizácii poduj atí pre seniorov mesta.
koordin áciu zames tnancov o patrovate ľskej služby,
koordináciu za mes tnancov v denných a kornunitn ých centrách , jedá lňac h a denných
stacionárov v zriaďovateľskej pôsobn osti mesta,
poskytovani e s úči n nost i správ covi majetku me sta vo veciach týkajúcich sa údržby a
správy majetku denných centier,
pre vádzku jedálni DC Sa binov ská a DC Dru žb a,
chod, údr žbu po ži č ovne pom ôcok a opravu pom ôcok,
evidenciu a pomoc občanom, ktorý sa ocitli bez domova,
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· Príloha Č. 2
bl
1.
2.
3.

na úseku sociálne j pomoci zodpovedá za:
evidenciu žia dos ti o poskytnutie sociálnej pomoci
.spopolnenie a poc hovanie obč anov u ktorýc h došlo k úmrt iu v katastrálnom území
mesta Prešov,
vybavenie náležito sti spoje ných s administratívno u prácou týkajúcou sa zi sťovan ia
totožnosti, konta ktovan ia pozostal ých a písomností potrebnýc h na za bezpeč e n i e
pochov ania ,
zabezpeč u je:

zi sťovan ie

účelo m

1.

sociálnej situácie fyz ickej osoby za
služ ieb a sociálnej pomoci.

c)
1.

na úseku finančnej činno st i zodpovedá za:
financ ovanie úloh v súlade s rozpoč tovými pravidl ami a ostatn ými predpis mi
upravuj úcim i ro zp o čtové a finančné hospod árenie,
kontro lu hospodáreni a a efektív neho využívania pridelených finan čn ý c h prost riedkov
a správ u hmotného a nehmotného majetku v denn ých a komunitn ých centrách ,
j ed ál ňach a denn ých staci onárov ,
kontrolu hospodáreni a a efektívneho využívania prid elen ých fin an č nýc h prost ried kov
zo štátneho rozpočtu v s účinnosti s odborom eko no miky a podnikania MsÚ ,
spravovanie po kladn i č nej hotov osti,
veden ie . po k l adn i čn )'c h op erácií, jej denné uzatváranie a vyho tovenie pok ladni čn ej
správy pre oddelenie rozpočtu a účtovníctva MsÚ ,
pokl adnič né operácie (príje m a výdaj za poskytovan é soc iálne služb y),
spracovanie platobn ých pouk azo v na poskytnu tie finanč n ých pro strie dko v pre
neverejných pos ky tov ate ľov sociálnych služieb, dotác ii pre neziskové organizácie a
združe nia a jednorazových dávok ,
príjem fin ančn ých prostr iedk ov od obč anov za po skytnuté sociálne služby,
odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v denných a komu nitn ých centrách.
j edál ňac h, dennýc h stac ionárov a po ži čo vni pom ôcok v zri a ďo v ateľs k ej pôso bnosti
mesta,
náku p a správu hmotného majetku .

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

IO.
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poskytovania sociálnych

'. Príloha Č . 2

K A N C E L ÁRI A PR I M ÁTOR A MES TA

a)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
b)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
d)
1.
2.
3.

·na Úseku pôsobnosti primátora mesta a zástupcu primátora mesta zodpove dá za :
či nno sť sekretariátov primátora mesta a zástupcu primátora me sta,
zabezpeč ovanie Úloh, ktoré vyplývajú z postavenia a či nno s t i primátora mesta a
zástupcu pr imátora mesta,
koordináciu č as ového a vecného programu primátora me sta a zástupcu primátora
mesta,
org an i začno -technické a protoko lárne zabezpeče ni e oficiálnych náv štev a prijatí
domácich a zah ran i č nýc h hostí a delegácií ,
dodržiavanie protokolu pri poduj atiach organizovaných mestom ,
vedenie aktuálnej databázy predstavite ľov SR , NR SR, vlády SR , org ánov a
organizácií štátnej správy a samosprávy, ako aj ďa l šíc h inštitúci í,
vedenie dokumentácie o spo lupráci a kontaktoch mesta s mestami, obcami, regiónmi
a združe niami, v kto rých je mesto členom alebo má s nimi zmluvnú spoluprácu,
prípravu podkladov pre zm luvn ú spol uprácu s organizáciami, s ktor ými mesto hodlá
spo lupracovať vo vy medzených ob last iach či nností mesta,
z abezpeče nie vecných daro v.
na úseku mediálnych aktivít mesta zodpovedá za:
koordináciu a prezentáci u informácií o dianí v mes te a na MsÚ a MsP,
monitoro vanie, vyhodnocovanie a archivovanie info rmácií publikovan ých v médiách
a správ uverejnených v miestnej , regionálnej a ce loštátnej tlači ,
zvere jňovan i e zákonnej inzercie a ozna mov obsa hovo pripravovan ých ostatn ými
organizač n ý mi útv~rmi MsÚ v prin tov ých a elektronických médi ác h,
organi záci u spolupráce primátora mesta s predstavi te ľm i m iestnej , regionálnej
a republikovej tlače; zvolávanie a ve denie tlačovýc h konferenci í me sta,
o rgani začno -t echnické zabe zpečen i e stret nutí , diskusií, bes ied a pod . predstaviteľov
mesta s obyvateľmi mesta,
spravov anie a aktua lizáciu spravod ajskej časti internetovej stránk y mesta,
poskytovanie informácií o dianí v meste pre potreby MIe ,
na úseku

zahraničných vzťahov zodpovedá

za:
koordin áciu spo lupráce mesta a ich výsledkov s partne rskými mesta mi a návrh ďal ších
postupov pri rozvoji spol upráce mesta s partnerskými mestam i,
vede nie dokumentácie o spo lupráci a kontak toch mesta a prípravu korešpondencie
s partnersk ými mestami a ostatnými zahranič nými partnermi,
prípravu podk ladov pre nadväzovanie priamych v zťahov s orgánmi, orga nizáciami
a inými subje ktm i mimo Územia SR,
prípravu a o rg an izač né z abe zpečen i e pobytu oficiálnych zahranič nýc h návštev v
me ste,
obsahovú a o rganizačnú príp ravu návštev partnersk ých mies t pre prim átor a mesta,
zástupcu primátora mesta, pred nostu MsÚ , pos lancov MsZ a zames tnancov mesta,
zabezpečen ie t lmočníck yc h a prek l ad ateľs k ý ch služieb.
na Úsek u krízového riaden ia zodpovedá za :
prípravu podk ladov, písomností, dokumentácie a plnenie úloh na Úsek u obran y štátu,
krízo vé riadenie v čase vojny, vojnového stavu, vý ni m o č n ého stavu a núdzového
stav u,
krízové riade nie v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
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Príloha Č.- 2
4.
5.
6.
7.

8.

9.
e)
l.
2.
3.

D
l.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

g)
I.
2.
3.
4.
5.

vypracovanie plánu hlavných úloh na príslu šný kalend árn y rok pre mesto v sú lade so
zame raním či nnos t i Okresn ého úradu v Prešove,
predl ožen ie primátorovi mesta návrho v opatrení na materi áln e, technické, organizačné
a administratívne zabezpečenie či nnost i Krízového štábu me sta Prešov,
koordináciu a usm ernenie č i nnosti na úseku krí zovéh o riadeni a a úloh pre
zamestnancov mesta a č l enov Krí zového štábu mesta Prešov,
odb ornú prípravu Krí zov éh o štábu mesta Prešov a ko m isií mesta pri organizovaní a
riaden í zác hranný ch prác v prípade vzniku mimori adn ych uda lostí, vrá tane
tero ris tickýc h útok ov,
vy hodnotenie následk ov spôsobených pov odň ami , op atrení vyko na nýc h na ochranu
pred povod ň ami , náklad ov vyna lože ných na výkon z áchranných prác a predloženie
súhrnnej správy o následkoch povodní, spôs obenýc h škodách a o nákladoch na výkon
zác hra nnýc h prác.
os lobodzovanie za mes tnancov me sta od mimor iadn ej služby,
na úse ku krízového plánovani a v sys té me hos podárske j mob ilizácie zodpovedá za :
vypracovanie návrhov opat rení na riešenie úloh v rám ci ho sp odársk o -m o b il i zač ných
príp rav,
plnen ie opatrení hospod árskej mobi lizácie pr i zriaďovaní výdajní odberných oprávnení
a uplatnenie požiadaviek na nariadenie vyko nania opatre ní,
spra covanie a akt ua lizác iu údajov mesta Prešov v pro gram e AM ION pre MH SR.
na úsek u civi lné ho núdzového plán ovania civilnej ochrany zo d povedá za:
koordináciu a kon trolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a za mes tnancov mesta
na civi lnú ochran u,'
koordinác iu č i nnosti p odnikateľov a pr ávnických osôb pri civi lno m núd zovom
plánovaní pre potreby mesta,
zabezpečenie spracovania plánu ochrany obyvate ľstva, plánu evakuác ie, plánu ukrytia
obyvate ľov mesta, povod ňového plánu záchra nnýc h prác a ich aktua lizáci u v
súč innosti s odborom územného plánovania a stave bného úra du MsÚ,
spracovanie a aktua lizáciu "Plánu vy roz umenia" ,
zabezpečenie údržby, opravy a kontro lnú č innosť ochrannýc h stavieb a zar iadení
civilnej oc hrany vo vlastníc tve mesta,
zabezpečenie skladovania, údr žb y a inventarizácie materiálu civi lnej ochra ny pre
obyvateľs tvo s c i e ľo m jeho proporcionáln eho rozdelenia v meste Prešov v skladoc h
a výdaj nýc h strediskách,
koordi nác iu oblasti eko no mické ho zabezpeče ni a úloh civ ilnej ochrany; sledovanie
a kontrolu čerpan ia fin ančn ých pros triedkov vyč lenených pr e civiln ú ochra nu .
na úse ku požiarn ej ochran y zodpovedá za:
zabezpeče nie plnenia úloh zvereného výko nu štátnej správy na úseku požiarn ej
ochrany v mes te,
vý ko n či nnost i preventívara požiarnej ochran y mesta,
zabezpečen ie zriadenia a školenia prevent ívn ych protipožiarn ych kont rol ných sk upín
mesta,
vy pracovanie návrhu plánu preventí vn ych protipožiarnych kont rol fyzických a
právni ckých osô b v me ste, ktorý predkladá na schválenie prim átorovi mesta,
zabezpečen ie č i nnos ti protipo žiarn ych kontrolných hliado k na územ í mesta v období
zvýšenej požiarovosti,
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-Príl oha č. 2
6.
7.
8.

11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

spoluprácu s profesionáln ym i zlož kami HaZZ pri nák upe po žiarnej tec hniky na
vybavenie zásahov ých jednot iek ,
spoluprácu s d ob rovoľnou požiarnou och rano u a inými záchranný mi zložkami ,
koo rdi nác iu ob lasti ekonom ického zabezpečenia úloh požiarn ej oc hrany, sledovanie
a kontro lu čerpa nia finančných prostriedkov,vyč le nenýc h pre pož iarnu oc hran u.
na úsek u s p o l o č né h o obecné ho úrad u zo dpovedá za:
koordináciu výko nu či nností na Ms Ú vyplývaj úcich zo zm luvy o zriadení Spo lo čného
obecného úra du so sídlom v Meste Prešov (d'a lej len " SOÚ"),
metod ické riadenie starostov obcí patriacich do SO Ú a spracovanie me tod ick ých
usmern en í pre obce pri výko ne činností SO Ú,
vedenie ev ide ncie zmlúv uzavretých s o bcami pat riacimi do SOÚ,
vedenie kompletnej adm inistratívy , vráta ne fakturácie súvisiacej so z abe zpe č e ní m
činnosti SOÚ ,
vedenie pracovných porád starostov obcí patri acich do SO Ú,
kompletizác iu štatistic kýc h ukazovateľov za jednot livé či nnost i vy konávané SO Ú na
MsÚ,
spracovanie ná vrhu zm ien legislatívy súvisiacej s či nnosťo u SO Ú,
ozná men ie Okre snému úra du v Pre šove o zaradení ob cí do SOÚ ,
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Príloha

Č.

2

ODDELE NIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ

a)
l.
2.
3.

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

l l.
12.

b)
l.

2.

c)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

na úseku person ali sti ky a ľudských zdro jov zodpovedá za:
komplexné zabezpečenie personálnej age ndy zames tnancov mesta v rámci MsÚ
a MsP , poslancov MsZ a uchádzačov o zamestnanie v rámc i MsÚ :
vy pracovanie pe rso ná lnych a mz dových návrhov súv isia cic h so vz niko m, zmenou a
ukončením pracovného po me ru,
preverenie splnenia kvalifik a čn ých predpokladov a osobitných k valifikačnýc h
predpokl adov za mes tnancov mes ta, porovnani e s k utočnos ti s klade nými pož iadavkami
na zamestnancov mesta a za dopl nenie, prehÍb enie alebo zvýšenie si kval ifikácie,
spracovanie doh ôd o vy konaní práce, o pracovnej činnos t i a o brigádn ickej práci
študenta a ve de nie ich evi dencie,
spracovanie doh ôd o zrážkach zo mz dy a dohôd o hm otnej zodpovednosti,
zabezpečen ie absolve ntskej praxe uc hádzač ov o zamestnan ie, odbornej praxe a stáží
štude ntov,
ve denie evidencie žia dos tí do zamestnania,
vedenie osobný ch spisov za mestnancov mesta,
komplexné zabezpečen ie vý berových konaní a ko nkurzov na obsadenie pracovných
pozícií v pôsobnosti MsÚ podľa pokynov prednostu MsÚ,
rozvoj , realiz áciu a kontrol u pol itík na úse ku ľuds kýc h zdrojov a vzdelávania;
koordi novanie vz delávania zamestnancov mesta a kontrol u efe ktivity a úč innosti
vz delávania,
spracovanie plánu vzdelávania zamestnancov mesta.
komplexné zabezpeče nie person álnej a mz dovej agendy zamestnancov vybraných škôl
a školských zariadení a s po ločného ob ecn ého úradu ,
na úseku bezpečnosti a ochrany zdrav ia pri práci zodpovedá za:
riadnu ap likáciu zákona Č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a oc hrane zdravia pri práci a o
zme ne a doplne ní niektorých záko nov v zne ní nes korších predpisov a súvisiacich
práv nyc h predpisov v podmienkach mes ta,
vytváranie podm ien ok na za isten ie bezpečno sti a ochrany zdravia pri práci, na
vy l účen ie rizík a faktorov podm i e ňuj ú cich vz nik pracovn ých úrazov, chorôb z
povolania a iných pošk od en í zdravia z práce a prevencie v po dmienkach mesta.
na úséku miezd zo dpovedá za :
komplexn é zabezpeče nie mzdovej age ndy zames tna ncov mesta, pos lancov MsZ a
uch ád za č ov o zamestnanie formo u aktiva č n ých č innos tí,
spracovanie age ndy doplnk ového dôchodk ového spo renia (DOS), vedenie evidencie
príspevkov a sp racovanie výk azov do jednotlivých DO S,
spracovanie a odos lan ie ev i denčnýc h listov zames tnancov mesta Sociálnej poisťovni.
vede nie ev idencie pohľadáv ok zamestnancov mesta voči zamestnávateľovi , resp. in ým
su bjektom a vykonávanie ich pravidel ných zrážok,
spracovanie pod kladov pre vyúč tovan ie proj ektov refu ndova n ých z euró pskych
fondov ,
spracovanie podkladov na urč e ni e objemu mzdových prostriedkov pre spracovanie ,
sledovanie a vy hodnocovanie rozp očtu,
likvidáciu dávok nemocen ského poistenia, res p. ostatnýc h soc iálnyc h dávok,
zos tavenie rozb orov v č lenení po dľa agend, ktoré vykonáva v súvislosti s me s a č ným
spracovaním miezd a zos tavenie návrhu tvorby soc iálne ho fond u podľa platných
kole ktív nych zmlúv,
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13.
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l.
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4.
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l.
2.

l.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Č.

2

sledovanie mesač né ho č erpani a mzdových prostri edkov podľ a plat nej rozpoč tovej
skladby a kontrolu plneni a ro zpočtu v jednotlivých po ložkách,
spracovanie plán ovacej , rozpočtovej a štatistickej agendy v stanoven ých termí noc h
a predložen ie prí slu šn ým orgánom ,
sp racovanie ag en dy súvisiacej s nemocensk ým, zdravotný m a dô cho dkovým
poistením, prí sp evk om na pois te nie v nezamestnanosti a ostatný ch od vodov zo
mz dových pros triedkov; spracovanie podklad ov pre výkazy do po i sťovn í vrátane
kon troly vy meriavacích zá klad ov pre výpočet poistn ého a evi de ncie zm ien v
prís lušnýc h zdravotných pois ťovni ach poč as trvani a praco vné ho pomeru , ako aj
podkladov pre úrad práce , soc iá lnych vecí a rodiny,
spracovanie agendy súvisiacej so zdaňovaní m pr íjmov fyz ických osôb zo závislej
či nnos ti a fun kč nýc h pôžitkov,
vy pracovanie vý kazov pre Štatistic k)' úrad SR, Sociálnu poisťovňu, daňový úrad,
orgány štátnej sp rávy , zdravotné poi sťovne a iné organizácie,
vedenie centrá lnej evi de ncie za mestnancov mesta a jej pri ebežn é dopÍ ňanie o príslušné
zme ny,
vedenie evidencie zamestnancov so zníženo u pracovn ou scho p nosťou a sle dovanie ich
pe rce nt uál neho plnenia,
sp racovanie evi de nc ie dochád zk y, sle dovanie no čnej práce, práce nadčas , pracovnej
pohotovosti, dovoleniek, práce nescho pnosti a iných pracovno-právnych náležit ostí,
styk s poisťovňami a s prís lušný m úradom práce (prihlášky, odhlášky, vý kazy.
po tvrdenia
na úseku ve re jné ho o bstarávania zod povedá za :
dodržiavanie zákona o ve rej nom obs tarávaní vrátane ele ktro nickej aukcie,
spracovanie podkl adov pre jednotl ivé postupy ve rejného obs tarávania.
pr ípravu a rea lizáciu všetkých postupov ve rejné ho o bsta rávania,
posúdeni e výberu postupov verejného obs ta rávania podľa predpokl adan ej hodnoty
zá kazky na dod ani e tovaru , na us kuto čnenie stavebnýc h prác a na poskytnutie služieb,
poskytovanie po rade ns tva týk aj úceh o sa zá ko na o verejno m obsta rávan í, príp rav u
smern ice pri mátora mesta o ve rej nom ob starávan í a dohliada na jej vy uži tie v praxi
zamestnancam i mesta.
na úsek u man ažérstva kvality podľa STN EN ISO 90 0 l zabezpeč uje :
pro cesný systém riadenia (podľa tzv. mapy procesov),
kont rolu efektivi ty práce v proc esoch vy konávaných všetký mi organizač n ými útvarmi
MsÚ',
zodpovedá za :
plnenie po litik y kvality a ci eľov kvality na MsÚ,
tvo rbu do k um en tácie pre sys té m manažérstva kv ality p odľa STN EN ISO 900 1,
po súdenie interných normatívn ych ak tov ,
vý kon intern ých aud itov na základe plánu a podľa po kyn u pr edn ostu Ms Ú,
koordináciu činnos tí v oblasti udržiavania a zlepšovania systé mu manažérstva kvality
podľa STN EN ISO 900 1 vrátane plán ovan ia a vy konávania peri odi ckých a
rcc erti fik ačných a uditov,
spracovanie analýz procesov a optimalizácie výkonnosti procesov,
navrhovanie náprav ných, resp. preven tívnych opatrení pre zlepšovanie procesov a
zvyšovanie úč innosti a efe ktív nosti činností pri napÍň aní poži ad aviek sys tému
manažé rstva kvality podľa STN EN ISO 900 1,

- 51 -

Príloha

Č.-

2

8.

zast upovanie MsÚ v procese komun ikácie s externými partnermi v oblasti systém u
manažérstva kva lity podľa STN EN ISO 900 l .

t)

5.

na úseku intern ých predpisov vydávanýc h mestom zodpovedá za:
vyp racovanie O rga n izač ného poriadku Mes tského úradu v Prešove,
vyp racovanie Pracovného poriadku Mes ta Prešov,
vypracovanie Pori adku o dmeňovania zames tnancov Mes ta Prešov ,
vyp racovanie ďalš ích interných predpisov mesta vydávaných primátorom mesta alebo
prednostom MsÚ, ak ich gestorom nie je iný organ izačný útvar MsÚ,
vede nie centrálnej ev idencie všetkých internýc h predp isov mesta.

g)
l.
2.
3.

na úseku pôsobnosti prednostu mes tského úradu zod povedá za:
činnosť sekretariátu prednostu MsÚ ,
zabezpečovanie úloh , ktoré vyp lývajú z postavenia a činnosti prednostu Ms Ú,
koordináciu časového a vecného programu predn ostu MsÚ.

l.
2.
3.
4.
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ÚTVA R HL A V N ÉHO KO NTROLÓR A MESTA
l.
2.

vykonáva kontrolnú č in n osť v rozsahu § 18d zákona o obecnom zriade ní.
plní úlohy podl'a § 18f zákona o obecnom zriadení.
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VŠETKY ORGANIZAČNÉ ÚTVARY MESTSKÉHO ÚRADU
Ak nie je uvedené inak , zod povedaj ú za:
1.
programové ro zpo č tov anie prí slu šného ro zpo čt ového program u, sledovanie plnenia
roz počtu mesta v rámc i prí slu šného rozpoč tového prog ramu a predk ladan ie
požiadav iek na ro zpo čtové op atrenia v rámc i prís luš ného rozpoč tového programu ,
...,
vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
L. •
sp ráv u registratúry v zmysle platn éh o Registratúrneho por iad ku a registratúrn eh o
3.
plánu Me stskéh o úradu v Pr ešove,
vy bavovanie priestupkov a správ nyc h de liktov v rozsahu vecnej pôsob nosti
4.
organi zač ného útvaru M sÚ,
poskytovani e pr ávneh o poraden stva jednotlivý m organizačným útva rom MsÚ pri
5.
ve dení správ ny ch konaní za priestupky a správne delikty v rozsahu vecnej pôsobnosti
organizačného útv aru M sÚ,
prípravu návrh ov VZN mesta a interných normatívnych aktov v rozsahu vecnej
6.
pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
pos kytovanie právneho por ad enstva zamestnancom mesta v súv islos ti s vypracovaním
7.
návrhov VZN mesta a interný ch normat ívn ych aktov v rozsah u ve cnej pôsob nos ti
organizačného útvaru MsÚ,
vyp racovanie návrh ov zm lúv za mesto a právn ych stano vísk k nim v rozsa hu vec nej
8.
pôsobnos ti o rgan izačného útvaru MsÚ ,
9.
posk ytovan ie právne ho porad en stva zamestna nco m me sta v súvis los ti s vý ko nom ich
či n ností v rozsahu vec nej pôsobnos ti organ izačného útvaru Ms Ú,
10.
prí prav u materi álov predklad aných na rokovanie komisie M sZ, Ms R a MsZ ,
príp rav u podkladov pre č i nnosť pr íslu šnej komi sie MsZ a ve de nie j ej age ndy.
l l.
12.
príp rav u podklad ov pre rokovanie Ústrednej i nventarizačnej ko mi sie mesta Prešov a
Škodovej komi sie me sta Prešov,
vy bavovanie interpelác ií a požiad aviek poslanc ov MsZ,
13 .
14.
vybavovanie požiadaviek z vý borov v mestských častiach ( VMČ).
prešetrovan ie a vy bavovanie sťažností fyzi ckýc h osôb a právnických osôb,
15.
pre šetrovani e a vy bavovanie petícií fyzick ých osôb a právnických osôb ,
16.
17.
vybavovanie podneto v fyzických osôb a pr ávnických osôb,
posk ytovanie informácií v zmys le zákona o slobodnom prístupe k informáciám p odľa
18.
intern ého normatívn eh o aktu,
zas tu povanie mesta na zák lade zá ko nného zm oc nenia alebo sp lno mocne nia
19.
opráv ne no u oso bo u.
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