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Primátor mesta Prešov v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku
Mestského úradu v Prešove:

Článok l
l.
Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove (vydanie: 4) schválený dňa 13.02.2015, ktorý
nadobudol účinnosť od O1.03.2015 v znení Dodatku č. l k Organizačnému poriadku Mestského úradu
v Prešove schválený dňa 10.08.2015, ktorý nadobudol účinnosť od 15.08.2015 (ďalej spolu len "organizačný
poriadok") sa týmto Dodatkom č. 2 k organizačnému poriadku mení nasledovne:
Čl. 4 organizačného poriadku sa nahrádza nasledovným znením:

1.1.

ČI. 4
Základné organizačné členenie mestského úradu

l.

Prepočítaný
Počet

a)
b)
c)

stav zamestnancov na plné úväzky: 229 priamo v rámci mestského úradu.

zamestnancov mesta:
priamo v rámci mestského úradu je 234 zamestnancov mesta (vrátane hlavného kontrolóra mesta
a prednostu mestského úradu),
58 zamestnancov mesta vykonávajúcich opatrovatel'skú službu,
l O zamestnancov mesta vykonávajúcich prácu v denných centrách,

2. Mestský úrad sa člení na tieto organizačné útvary s nasledovne určeným počtom zamestnancov mesta
v pracovnom pomere v rámci organizačných útvarov:
Názov organizačného útvaru:
a)

Organizačný

l.
2.

odbor:
oddelenie podporných činností
oddelenie hospodárskej prevádzky

b) Odbor vnútornej správy:
l.
právne oddelenie
2.
oddelenie matričného úradu
3.
oddelenie klientskeho centra
c) Odbor ekonomiky a podnikania:
l.
oddelenie rozpočtu a účtovníctva
2.
oddelenie daní, poplatkov a podnikania

d) Odbor správy majetku mesta:
l.
oddelenie mestského majetku
2.
majetkovo-právne oddelenie
e) Odbor strategického rozvoja:
l.
oddelenie riadenia projektov
2.
oddelenie investičnej činnosti
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Odbor sociálnych služieb:
l.
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie
2.
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

g) Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu:
l.
oddelenie školstva, mládeže a športu
2.
oddelenie kultúry a cestovného ruchu

h) Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb:
l.
oddelenie dopravy a životného prostredia
2.
oddelenie komunálnych služieb
i)
j)
k)
l)
m)

Odbor hlavného architekta mesta
Stavebný odbor
Kancelária primátora mesta
Sprostredkovatel'ský orgán (SO)
Útvar hlavného kontrolóra mesta

3. Odbor je zoskupenie oddelení, ktorého hlavnou úlohou je koordinovať pracovné činnosti vykonávané
v rámci odboru. Odbor riadi vedúci odboru. Vedúci odboru hlavného architekta mesta zároveň
vykonáva funkciu hlavného architekta mesta.
4. Oddelenie je organizačná jednotka zameraná na činnosti, ktoré patria odborne do jedného celku. Pre
účely tohto organizačného poriadku majú kancelária primátora mesta a sprostredkovateľský orgán
postavenie oddelenia.
5. Osobitné postavenie v rámci mestského úradu má útvar hlavného kontrolóra mesta.
6.

Organizačná

štruktúra mestského úradu tvorí prílohu č. l k Dodatku č. 2 k organizačnému poriadku

7. Právomoci a zodpovednosti (pracovné činnosti) organizačných útvarov mestského úradu tvoria
prílohu č. 2 k Dodatku č. 2 k organizačnému poriadku.

1.2.
2.
a)
b)
c)
d)

Čl. 5 ods. 2 organizačného poriadku sa nahrádza nasledovným znením:
Primátor priamo riadi:
prednostu mestského úradu,
náčelníka mestskej polície,
vedúceho odboru hlavného architekta mesta (hlavného architekta mesta), ·
vedúceho stavebného odboru.

1.3.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Čl. 8 ods. 2 organizačného poriadku sa nahrádza nasledovným znením:

Prednosta priamo riadi:
vedúceho organizačného odboru,
vedúceho odboru vnútornej správy,
vedúceho odboru ekonomiky a podnikania,
vedúceho odboru správy majetku mesta,
vedúceho odboru strategického rozvoja
vedúceho odboru sociálnych služieb,
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g)
h)
i)

vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu,
vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb,
vedúceho sprostredkovateľského orgánu (SO).

1.4.

Čl. IO ods. 5 organizačného poriadku sa vypúšťa.
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Článok2
Záverečné ustanovenia

l. Tento Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku nadobúda účinnosť 07.12.2015.
2.

Dňom

nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 k organizačného poriadku sa ruší organizačný poriadok
v tých ustanoveniach, v ktorých došlo k zmenám týmto Dodatkom č. 2 k organizačnému poriadku.

Článok3
Zoznam pnloh
l.

Organizačná

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

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

F- MsÚ/SP-01/12/1

činnosti) organizačných

útvarov Mestského úradu v Prešove

Priloha č. 1- Organizačná ttruktúra MsÚ v Prešove

n

M ESTSKt ZASTUPITEĽSTVO

PRIMÁTOR MESTA
Zástupca primátora
mesta
ODBOR

f-

HLAVNÉHO

Mestská rada

Hlavný kontrolór

ARCHITEKTA

mesta

MESTA

STAVEBNÝ ODBOR

MESTSKÝ ÚRAD

MESTSKÁ POLÍCIA

Prednosta mestského úradu

r-

Komisie

ÚTVAR HLAVNÉHO

mestského

KONTROLÓRA

zastupiterstva

MESTA

-

mesta

Sprostredkovateľský

Výbory
L-

Kancelária primátora

f--

v mestských

orgán /SO/

častiach

l

l

'

ORGANIZAl:NÝ

'

ODBOR

-

ODBOR
VNÚTORNEJ

EKONOMIKY

SPRÁVY

A PODNIKANIA

Oddelenie

!-

podporných

ODBOR

Oddelenie

-

!--

Právne oddelenie

činností

rozpočtu

-

ODBOR SPRÁVY

-

ODBOR

r-

STRATEGICKÉHO

MAJETKU MESTA

ODBOR SOCIÁLNYCH

-

KULTÚRY A

ODBOR DOPRAVY,

r-

KOMUNÁLNYCH

RUCHU

SLUŽIEB

Oddelenie

-

Oddelenie
mestského majetku

a účtovníctva

-

Oddelenie
riadenia projektov

-

starostlivosti

-

Oddelenie školstva,

f-

mládeže a športu

o deti, rodinu

ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A

CESTOVNÉHO

SLUŽIEB

ROZVOJA

ODBOR ŠKOLSTVA,

Oddelenie dopravy
a životného
prostredia

a bývanie

Oddelenie

'---

Oddelenie

1-

hospodárskej

matričného

prevádzky

Oddelenie dani,

Oddelenie

'-

úradu

poplatkov
a podnikania

-

Majetkovo-právne
oddelenie

starostlivosti

Oddelenie

-

investičnej
činnosti

L-

o zdravotne
postihnutých
a seniorov

-l

Oddelenie
klientskeho
centra

l

-

Oddelenie

Oddelenie kultúry
a cestovného ruchu

'---

komunálnych služieb
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PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI (PRACOVNÉ ČINNOSTI)
ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV
MESTSKÉHO ÚRADU V PREŠOVE
ORGANIZAČNÝ ODBOR

Oddelenie podporných

a)
l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.

ll.
12.

b)
l.

2.

c)
l.
2.
3.
4.

činností:

na úseku personalistiky a ľudských zdrojov zodpovedá za:
komplexné zabezpečenie personálnej agendy zamestnancov mesta v rámci MsÚ
a MsP, poslancov MsZ a uchádzačov o zamestnanie v rámci MsÚ:
vypracovanie personálnych a mzdových návrhov súvisiacich so vznikom, zmenou a
ukončením pracovného pomeru,
preverenie splnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
predpokladov zamestnancov mesta, porovnanie skutočnosti s kladenými požiadavkami
na zamestnancov mesta a za doplnenie, prehÍbenie alebo zvýšenie si kvalifikácie,
spracovanie dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práci
študenta a vedenie ich evidencie,
spracovanie dohôd o zrážkach zo mzdy a dohôd o hmotnej zodpovednosti,
zabezpečenie absolventskej praxe uchádzačov o zamestnanie, odbornej praxe a stáží
študentov,
vedenie evidencie žiadostí do zamestnania,
vedenie osobných spisov zamestnancov mesta,
komplexné zabezpečenie výberových konaní a konkurzov na obsadenie pracovných
pozícií v pôsobnosti MsÚ podl'a pokynov zamestnávateľa,
rozvoj , realizáciu a kontrolu politík na úseku ľudských zdrojov a vzdelávania;
koordinovanie vzdelávania zamestnancov mesta a kontrolu efektivity a účinnosti
vzdelávania,
spracovanie plánu vzdelávania zamestnancov mesta,
komplexné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov vybraných škôl
a školských zariadení a spoločného obecného úradu,
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za:
riadnu aplikáciu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich
právnych predpisov v podmienkach mesta,
vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na
vy lúč enie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z
povolania a iných poškodení zdravia z práce a prevencie v podmienkach mesta.
na úseku miezd zodpovedá za:
komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov mesta, poslancov MsZ a
uchádzačov o zamestnanie formou aktivačných činností ,
spracovanie agendy doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), vedenie evidencie
príspevkov a spracovanie výkazov do jednotlivých DDS,
spracovanie a odoslanie evidenčných listov zamestnancov mesta Sociálnej poisťovni ,
vedenie evidencie záväzkov zamestnancov mesta voči zamestnávateľovi, resp. iným
subjektom a vykonávanie ich pravidelných zrážok,
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7.

spracovame podkladov pre vyúčtovanie projektov refundovaných z európskych
fondov,
spracovanie podkladov na určenie objemu mzdových prostriedkov pre spracovanie,
sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu,
likvidáciu dávok nemocenského poistenia, resp. ostatných sociálnych dávok,

8.

zostavenie rozborov v členení

5.
6.

9.
l O.
ll .

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

d)
l.

2.
3.
4.

5.
6.

podľa

agend, ktoré vykonáva v súvislosti s mesač ným

spracovaním miezd a zostavenie návrhu tvorby sociálneho fondu podľa platných
kolektívnych zmlúv,
sledovanie mesačného čerpania mzdových prostriedkov podľa platnej rozp očtovej
skladby a kontrolu plnenia rozpočtu v jednotlivých položkách,
spracovanie plánovacej , rozpočtovej a štatistickej agendy v stanovených termínoch
a predloženie príslušným orgánom,
spracovanie agendy súvisiacej s nemocenským, zdravotným a dôchodkovým
poistením, príspevkom na poistenie v nezamestnanosti a ostatných odvodov zo
mzdových prostriedkov; spracovanie podkladov pre výkazy do po isťovní vrátane
kontroly vymeriavacích základov pre výpočet poistného a evidencie zmien v
príslušných zdravotných poisťovniach počas trvania pracovného pomeru, ako aj
podkladov pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
spracovanie agendy súvisiacej so zdaňovaním príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti a funkčných pôžitkov,
vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, Sociálnu poi st'ovňu, daňový úrad,
orgány štátnej správy, zdravotné poisťovne a iné organizácie,
vedenie centrálnej evidencie zamestnancov mesta a jej priebežné dopÍňanie o príslušné
zmeny,
vedenie evidencie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a sledovanie ich
percentuálneho plnenia,
spracovanie evidencie dochádzky, sledovanie nočnej práce, práce nadčas , pracovnej
pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovno-právnych náležitostí,
styk s poisťovňami a s príslušným úradom práce (prihlášky, odhlášky, výkazy,
potvrdenia
na úseku právnom zodpovedá za:
zastupovanie Mesta Prešov ako zamestnávateľa (ďalej len "zamestnávate ľ) vo veciach
týkajúcich pracovnoprávnych vzťahov v konaní pred súdom a štátnymi orgánmi
(napr. orgán inšpekcie práce a pod.), vrátane vykonávania súvisiacich právnych
úkonov na základe poverenia primátora mesta:
prevzatie a príprava zastúpenia pred súdom alebo iným štátnym orgánom,
vypracovanie písomného podania vo veci samej (napr. návrhu, vyjadrenia, odvolania),
vypracovanie právneho rozboru veci pre potreby zamestnávateľa,
vypracovanie a právne posúdenie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku, zmeny
a zániku pracovnoprávnych vzťahov ,
poskytovanie právneho poradenstva vedúcim zamestnancom zamestnávateľa v oblasti
pracovného práva,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnávateľovi v oblasti kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahoch, vrátane kolektívneho vyjednávania so zástupcami
zamestnancov,
preskúmavanie zákonnosti postupu zamestnancov mesta pri výkone ich práce podľa
požiadaviek zamestnávateľa,
vykonávanie previerok dodržiavania interných predpisov zo strany zamestnancov
mesta podľa požiadaviek zamestnávateľa,

Príloha č . 2
7.
8.
9.

l O.
ll .
12.

e)
l.
2.
3.
4.
5.
f)

l.
2.
3.
4.
5.

g)
l.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

vykonávanie previerok nestranného konania a rozhodovania zamestnancov po d ľa
požiadaviek zamestnáv ateľa,
prešetrovanie sťažnos ti proti vedúcemu odboru (okrem vedúceho organizačného
odboru),
vypracovanie a právne posúdenie právnych úkonov zamestnávate ľa vo veci porušenia
pracovnej disciplíny, resp. neuspokojivého plnenia pracovných úloh zo strany
zamestnanca,
zabezpečenie úkonov v súvislosti s podaním trestného oznámenia mesta,
koordináciu poskytovania s účinno sti orgánom činným v trestnom konaní a súdu na
základe ich dožiadania v trestných veciach týkajúcich sa mesta,
vykonávanie právnych úkonov zamestnávateľa súvisiacich s poskytovaním ochrany
osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s
oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti ,
na úseku interných predpisov vydávaných mestom zodpovedá za:
vypracovanie Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove,
vypracovanie Pracovného poriadku Mesta Prešov,
vypracovanie Poriadku odmeňov ania zamestnancov Mesta Prešov,
vypracovanie ďal š ích interných predpisov mesta vydávaných primátorom mesta alebo
prednostom MsÚ, ak ich gestorom nie je iný organizačný útvar MsÚ,
vedenie centrálnej evidencie všetkých interných predpisov mesta.
na úseku vere jného obstarávania zodpovedá za:
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní vrátane elektronickej aukcie,
spracovanie podkladov pre jednotlivé postupy verejného obstarávania,
prípravu a realizáciu všetkých postupov verejného obstarávania,
posúdenie výberu postupov verejného obstarávania podľa predpokladanej hodnoty
zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,
poskytovanie poradenstva týkajúceho sa zákona o verejnom obstarávaní, prípravu
smernice primátora mesta o verejnom obstarávaní a dohliada na jej využitie v praxi
zamestnancami mesta.
na úseku správy informačných technológií zodpovedá za:
chod a údržbu informačných systémov pre pracoviská MsÚ a MsP a rieši ich prípadné
havarijné stavy,
určovanie princípov rozvoj a informačn ých systémov v podmienkach samosprávy
mesta (ďal ej ISSM),
určovani e typu vhodných informačných technológií - technická špecifikácia pre nákup
programových a technických prostriedkov prostredníctvom procesu verejného
obstarávania a vyhodnotenie predložených ponúk,
systémovú administráciu, údržbu a zálohovanie systémových údajov v ISSM (tvorba
užívateľského prostredia, definovanie už ívateľov, skupín, profilov, účtov a
prístupových práv v s i eťových op eračných systémoch),
antivírovú ochranu, údržbu, zálohovanie, obnovu a archivovanie údajov v ISSM,
aplikáciu bezpečno stn ých politík v oblasti informačných a komunikačný ch
technológií, vrátane správy bezp ečnosti firewallov, kryptovacích a antivírusových
programov, hesiel a prístupových práv, sledovanie a vyhodnocovanie útokov a
narušení ISSM,
vypracúvanie analýz a podkladov pre tvorbu aplikačných programov,
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8.

9.

koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane
metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového
vybavenia,
nasadzovanie projektov aplikačného programového vybavenia do rutinnej prevádzky
vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé

typy počítačov,
l O.
ll .
12.
13 .
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

h)
l.
2.
3.

tvorbu používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr
a sietí LANa WAN,
správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
(SQL databáza ORACLE),
správu, inštalovanie aktualizácií Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a
aktualizáciu geografického informačného systému,
správu klientskej časti on-line pripojenia do REGOB pre matričný úrad a ohlasovňu
a evidenciu pobytov občanov SR,
poskytovanie metodickej podpory a poradenskej služby už ívateľom v oblasti obsluhy
počítačov a aplikácií,
realizáciu hromadných tlačových výstupov (generovanie, tlač a archivácia daňových
platobných výmerov, platobných výmerov k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, oznámení o konaní volieb, voličských zoznamov a pod.),
servis výpočtovej techniky a jej príslušenstva, diagnostikovanie a následné odstránenie
chýb,
obstarávanie záručného a pozáručného servisu výpočtovej techniky a jej príslušenstva,
nákup náhradných komponentov výpočtovej techniky,
efektívnosť využívania výpočtovej techniky,
audit HW a SW - vedenie evidencie výpočtovej techniky a programového vybavenia,
technickú prípravu zasadnutí MsZ v zasadacej miestnosti MsÚ (programová réžia),
spracovanie výsledkov hlasovania a zvukových záznamov pre následné publikovanie
na internetovej stránke mesta,
na úseku pôsobnosti prednostu mestského úradu zodpovedá za:
činnosť sekretariátu prednostu MsÚ,
zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z postavenia a činnosti prednostu MsÚ,
koordináciu časového a vecného programu prednostu MsÚ.

Príloha č . 2
Oddelenie hospodárskej prevádzky:

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

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

ll .
12.
b)
l.
2.

3.

4.
5.
6.

na úseku hospodárskej prevádzky zabezpečuje:
nákup hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ; objednávanie tovarov,
prác a služieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
stroje a prístroje, kancelárske potreby, pracovné pomôcky a komplexné vybavenie
jednotlivých pracovísk a kancelárií MsÚ,
tlačivá, tlačov é periodiká a odborné publikácie pre zamestnancov mesta na základe
požiadaviek organizačných útvarov MsÚ,
odevy a materiál pre individuálnu potrebu zamestnancov; zásobovanie osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami,
prevádzku telefónnej ústredne, údržbu a prekládku telefónnych liniek,
kopírovacie služby pre MsÚ,
výkon inventarizácie majetku MsÚ,
vyúčtov anie nákladov podľa jednotlivých nákladových stredísk;
zodpovedá za:
výkon správy hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ,
vedenie evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý využíva MsÚ a jeho
riadne o značenie a využívanie,
spracovanie miestnych zoznamov prideleného HIM a DHIM na jednotlivých
organizačných útvaroch MsÚ a v priestoroch MsÚ,
spracovanie odpisových plánov hmotného majetku mesta určeného pre účely MsÚ,
spracovanie podkladov pre uzatváranie poistných zmlúv týkajúcich sa spravovaného
majetku a zmlúv na dodávku energií,
vedenie evidencie nakúpeného materiálu na osobných kartách a skladových kartách;
spracovanie mesačných obratov materiálu na sklade,
sledovanie vyúčtovania telekomunikačných služieb za služobné mobilné telefóny
a spracovanie podkladov k fakturácii za telefónne hovory mestským organizáciám,
vedenie evidencie úradných pečiatok a ich rozdeľovanie pre jednotlivé organizačné
zložky MsÚ,
technickú prípravu rokovania MsZ a MsR,
materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referend vyhlásených
predsedom NR SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestne
referendá),
distribúciu materiálov všetkých druhov volieb a referend vyhlásených predsedom NR
SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendá),
spravovanie príručnej pokladne na drobný nákup v hotovosti.
na úseku správy budov a prevádzky motorových vozidiel zodpovedá za:
správu a údržbu budov MsÚ, skladových, garážových a iných priestorov MsÚ,
zabezpečenie úloh na úseku ostrahy budov MsÚ, vrátane informátorskej služby a
režimové opatrenia (otváranie a zatváranie budov, stráženie objektov, kľúčovú službu
a pod.),
zavádzanie, prevádzku a vyhodnocovanie elektronickej zabezpečovacej signalizácie
a elektronickej požiarnej signalizácie pre ochranu vybraných pracovísk v budovách
MsÚ,
riadny chod technických zariadení v budovách MsÚ,
projektovú dokumentáciu budov MsÚ,
upratovanie priestorov MsÚ, čistotu a hygienu v budovách MsÚ,

Príloha č . 2
7.

umiestňovanie

8.

umiestňovania vlajok na budovách MsÚ,
prenajímanie a následné vyúčtovanie zasadacej miestnosti MsÚ rôznym subjektom,

9.
l O.
ll .
12.
13 .

a

jednotnú

úpravu

príležitostnej

názornej

agitácie,

vrátane

organizáciám a fyzickým osobám a za vedenie evidencie objednávok na prenájom
zasadacej miestnosti MsÚ,
prevádzku motorových vozidiel MsÚ,
operatívnu evidenciu racionálneho a hospodárneho využívania jednotlivých
motorových vozidiel; vystavenie cestovných príkazov,
riadny technický stav motorových vozidiel a vykonávanie pravidelných prehliadok a
opráv,
mesačné čerpanie pohonných hmôt, olejov a sledovanie dodržiavania normovanej
spotreby pod!'a jednotlivých vozidiel a limitu PHM,
koordináciu prác v údržbárskej dielni, nákup materiálu a technického zariadenia
potrebného pre údržbu budov MsÚ a evidenciu materiálových zásob pre údržbu,

Príloha č . 2
ODBOR V NÚTORNEJ SPRÁ VY

Právne oddelenie:

a)

na úseku vzťahov k mestskému zastupiteľstvu a k jeho orgánom zab ezpečuj e a
zodpovedá za prípravu, priebeh a spracovanie materiálov zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva :

l.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

zverejnenie zoznamu poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), termínu a programu
rokovania MsZ (pozvánky), zverejnenie harmonogramu zasadnutí mestskej rady
(MsR) a MsZ a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na
internetovej stránke mesta a ich aktualizáciu,
organi začnú prípravu a priebeh zasadnutia MsZ:
- prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky poslancom MsZ a príslušným vedúcim
zamestnancom mesta,
- prípravu a zverej nenie oznamov o mieste, čase a programe zasadnutia MsZ,
- kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ,
- prípravu scenára na zasadnutie MsZ,
- spracovanie zvukového záznamu a hlasovania zo zasadnutia MsZ,
vypracovanie a evidenciu uznesení MsZ, ich expedíciu poslancom MsZ, príslušným
vedúcim zamestnancom mesta a mestským organizáciám; zverejnenie uznesení MsZ
na internetovej stránke mesta,
vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia MsZ a zverejnenie na internetovej stránke mesta,
spracovanie interpelácií a požiadaviek vznesených na zasadnutí MsZ a ich evidenciu a
kontrolu plnenia v elektronickej podobe (napr. na sieťovej jednotke "M"),
vedenie evidencie ú časti poslancov MsZ na zasadnutí MsZ a prípravu podkladov pre
odmeňovanie poslancov MsZ podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
čl enov komisií MsZ a VMČ ,
skompletizovanie materiálov na archiváci u;
zabezpečuj e

l.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

a zodpovedá za prípravu, priebeh a spracovanie materiálov zo zasadnutí
mestskej rady:
zverejnenie zoznamu členov MsR, termínu a programu rokovania MsR (pozvánky) na
internetovej stránke mesta,
organizačnú prípravu a priebeh rokovania MsR:
- prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky členom MsR a príslušným vedúcim
zamestnancom mesta,
- kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných na rokovanie MsR,
- prípravu scenára na rokovanie MsR,
- zhotovenie a spracovanie zvukového záznamu z rokovania MsR,
vypracovanie a evidenciu uznesení MsR, ich expedíciu členom MsR a príslušným
vedúcim zamestnancom mesta,
vyhotovenie zápisnice z rokovania MsR,
spracovanie požiadaviek vznesených na rokovaní MsR a ich evidenciu a kontrolu
plnenia v elektronickej podobe (napr. na sieťovej jednotke "M"),
vedenie evidencie účasti členov MsR na rokovaní MsR a prípravu podkladov pre
odmeňovanie č lenov MsR podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
členov komisií MsZ a VMČ ,
skompletizovanie materiálov na archiváciu;

Príloha č. 2
zabezpečuje

a zodpovedá za vedenie pracovnej agendy všetkých komisií mestského

zastupiteľstva :

l.
2.
3.

4.

zverejnenie zoznamu členov jednotlivých komisií MsZ na internetovej stránke mesta a
ich aktualizáciu,
vedenie pracovnej dokumentácie jednotlivých komisií MsZ,
vedenie evidencie účasti poslancov MsZ a neposlancov na jednotlivých komisiách
MsZ a prípravu podkladov pre odmeňovanie poslancov MsZ po dľa
Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ a VMČ ,
skompletizovanie materiálov na archiváciu;
zabezpečuje

a zodpovedá za vedenie pracovnej agendy všetkých výborov v mestských

častiach:

l.

2.

3.

4.

zverejnenie zloženia jednotlivých VMČ , postavenie VMČ a ich územných obvodov,
prijímacích dní, zápisníc, požiadaviek a odpovedí na internetovej stránke mesta a ich
aktualizácia,
vedenie pracovnej agendy zasadnutí výborov v mestských častiach :
- spracovanie zápisnice,
- spracovanie požiadaviek a ich distribúciu príslušným vedúcim zamestnancom
mesta,
- evidenciu a kontrolu plnenia požiadaviek v elektronickej podobe (napr. na sieťovej
jednotke "M"),
vedenie evidencie účasti poslancov MsZ na zasadnutí VMČ a prípravu podkladov pre
odmeľí.ovanie poslancov MsZ podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
členov komisií MsZ a VMČ ,
skompletizovanie materiálov na archiváciu;
zabe zpečuje :

l.

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

3.

4.

vypracovanie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, rokovacieho poriadku
mestskej rady, rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľ stva a ďalších
vnútorných noriem mesta týkajúcich sa mestského zastupiteľstva a jeho orgánov.
prípravu a vykonanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupite ľ stva,
prípravu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta,
prípravu volieb prísediacich pre Okresný súd v Prešove a Kraj ský súd v Prešove.
na úseku volieb a referenda zodpovedá za:
koordináciu organizačnej a administratívnej prípravy všetkých druhov volieb a
referenda vyhlásených predsedom NR SR a prezidentom SR (ďalej len "voľby") ,
prípravu harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, kreovanie
okrskových volebných komisií, menovanie zapisovateľov okrskových volebných
komisií, zvolanie prvého zasadania okrskových volebných komisií, spoluprácu s
orgánmi štátu pri príprave volieb; organizačné zabezpečenie volebného dňa,
koordináciu odborného a metodického usmerľí.ovania zamestnancov mesta, ktorí
vykonávajú organizačno -technické zabe zpečeni e volieb, referend a hlasovaní
obyvateľov mesta (miestne referendá),
č inno sti súvisiace s organizačnou prípravou všetkých druhov volieb, referend a
s čítania obyvateľov , domov a bytov súvisiace s prácou v aplikačnom software pre
voľby.

Príloha č . 2
zab ezpečuje :

l.

zadávanie členov okrskových volebných komisií (Ok VK) do aplikačného softwaru pre
prípravu a distribúciu pozvánky a komplexný materiál na prvé zasadnutie
č lenov OkVK; všetky zmeny a opravy týkajúce sa OkVK pre všetky druhy volieb a
referend v aplikačnom software pre voľby ,
spracovávanie časti agendy voľby poštou pri voľbách do NR SR,
spracovávanie komplexnej agendy voličov , ktorí volia v Ústave pre výkon väzby v
Prešove,
spracovávanie údajov v aplikačnom software pre voľby týkajúcich sa agendy
kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
voľby ;

2.
3.
4.

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

d)
l.
2.
3.
4.

na úseku miestneho referenda zodpovedá za:
prípravu a spracovanie materiálu na vyhlásenie miestneho referenda (ďalej len
"referendum") na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
organizačno-technickú prípravu a vykonanie referenda,
vyhotovenie vzorových tlačív súvisiacich s vykonaním referenda (napr. oznámenie o
vyhlásení referenda, hlasovací lístok, zápisnica o výsledku hlasovania),
menovanie zapisovateľov komisií pre referendum, vykonanie školenia zapisovateľov a
č lenov komisií pre referendum,
materiálne vybavenie miestností na hlasovanie v referende v spolupráci s oddelením
hospodárskej prevádzky MsÚ,
prípravu a spracovanie materiálu o výsledku hlasovania v miestnom referende na
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
na úseku zhromaždenia obyvateľov mesta zodpovedá za:
prípravu a spracovanie materiálu k zvolaniu zhromaždenia obyvateľov mesta (ďalej
len "zhromaždenie") na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
prípravu, materiálne vybavenie a organizáciu zhromaždenia,
vyhotovenie zápisnice zo zhromaždenia,
prípravu a spracovanie materiálu zo zhromaždenia na zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

e)
l.

na úseku právnom zodpovedá za:
zastupovanie Mesta Prešov (okrem zastupovania Mesta Prešov ako zamestnávateľa
v pracovno-právnych vzťahoch) v konaní pred súdom, orgánmi činnými v trestnom
konaní a vykonávanie úkonov s tým spojených na základe poverenia štatutárneho
orgánu:
- prevzatie a príprava zastúpenia na súd alebo iný orgán,
vypracovanie písomného podania vo veci samej ,
vypracovanie návrhu,
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania,
vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,
vypracovanie právneho rozboru veci,
návrh na vydanie predbežného opatrenia, ak dôjde k nemu pred začatím konania,
odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení,
návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie,
sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania,
podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
l O.
ll.
12.
13 .
14.
15.
16.

- účasť na súdnom pojednávaní,
- účasť pri výkone exekúcie,
- spoluprácu s právnym zástupcom mesta v sporových veciach,
- vykonávanie úkonov súvisiacich so správnym konaním (vedenie správneho
konania, dokazovanie, vydávanie rozhodnutí),
- vykonávanie úkonov súvisiacich s aplikáciou § 5 Občianskeho zákonníka,
- prejednávanie priestupkov na úseku ochrany nefajčiarov
- ukladanie pokút podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
zastupovanie Mesta Prešov v konaní pred štátnymi orgánmi a organizáciami, resp .
vykonávanie úkonov na základe udeleného poverenia štatutárneho orgánu,
výkon funkcie opatrovníka podľa § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka
poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom škôl (vo veciach výchovy a
vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom)
vypracovanie návrhov zmlúv za mesto, právne stanoviská k návrhom zmlúv
predloženými druhou zmluvnou stranou, resp. jednotlivými organizačnými útvarmi
MsÚ:
- poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s výkonom
ich činností pri tvorbe návrhu zmluvy,
- vypracovanie právnych stanovísk k predloženým návrhom zmlúv,
- komplexné vypracovanie návrhu zmluvy,
- rokovanie s druhou zmluvnou stranou,
preskúmanie návrhov zmlúv a potvrdzovanie súladu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
spracovanie návrhu základných normatívno-právnych a organizačných predpisov
mesta - štatútu mesta, VZN mesta v gestorstve odboru vnútornej správy, zásad
odmeňovania volených funkcionárov ,
pripomienkovanie návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov vrátane ich
zmien a doplnkov,
zverejňovanie VZN mesta,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s vypracovaním
VZN mesta,
preskúmanie zákonnosti návrhov VZN mesta,
vedenie centrálnej evidencie VZN mesta,
vedenie centrálnej evidencie všeobecne záväzných právnych predpisov (zbierky
zákonov),
vypracovanie návrhu, registráciu a administráciu interných normatívnych aktov v
gestorstve odboru vnútornej správy,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s vypracovaním
interných normatívnych aktov,
preskúmanie zákonnosti návrhov interných normatívnych aktov,
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s výkonom ich
činností ,

17.
18 .
19.
20.

poskytovanie právneho poradenstva jednotlivým organizačným útvarom MsÚ pri
vedení správnych konaní za priestupky a správne delikty,
spracovanie právneho stanoviska k materiálom predkladaným MsR a MsZ a
k rozhodnutiam vydávaným Mestom Prešov,
poskytovanie odborného právneho stanoviska k návrhom všeobecne záväzných
právnych predpisov súvisiacich s výkonom samosprávnych funkcií mesta,
posudzovanie návrhov uznesení predkladaných na rokovanie MsR a MsZ,
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21.

právne oddelenie MsÚ vykonáva úkony na úseku právnom podl'a ods . 5, ods. 9, ods.
14, ods. 16 a ods. 17 vtedy, ak tieto úkony nemôže vykonať vecne príslušný odbor
v rámci MsÚ,

f)
l.

na úseku ochrany osobných úda jov zodpovedá za:
koordináciu aplikácie zákona č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov v podmienkach mesta,
dohl'ad nad ochranou osobných údajov spracúvaných podl'a zákona č . 122/201 3 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a za plnenie iných povinností
mesta ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany
osobných údajov.

2.

g)
l.
2.

na úseku vybavovaní podaní ob čanov zodpovedá za:
koordináciu vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona
č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
koordináciu vybavovania sťažno sti v zmysle zákona č . 9/20 l O Z. z. o sťažnosti ach
v znení neskorších predpisov a petícií v zmysle zákona č . 85/1990 Zb. o peti čno m
práve v znení neskorších predpisov a koordináciu vybavovania podnetov.

Oddelenie

l.
2.
3.·

4.
5.
6.
7.
8.

9.

l.
2.
3.
4.

matričného

úradu:

na úseku matričného úradu zabezpečuje :
vydávanie matričných dokladov a iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike,
posudzovanie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstaratel'ných dokladov
potrebných na uzavretie manželstva,
podávanie návrhu na určeni e mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli
na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov , na príslušný
okresný súd,
vyhotovenie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík s cudzinou podl'a
medzinárodných zmlúv,
prípravu podkladov do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí, ktoré nastali
v cudzine,
oznamovaciu p ovi nnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave
príslušným orgánom podl'a osobitných predpisov,
prípravu na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných 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 obyvateľov SR (REGOB),
vyberanie správnych 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 dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údaj ov v
zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
zápis do datočných záznamov na základe rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
len so súhlasom Okresného úradu v Prešove,

Príloha č . 2
5.

6.
7.
8.
9.
l O.
ll.
12.
13 .

plnenie úloh súvisiacich s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených
snúbencami, prípravu vykonania obradu uzavretia manželstva pred matri čným
úradom, prípravu a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, alebo na
ktoromkoľvek inom mieste,
uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným 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 rodičov o určení otcovstva k dieťaťu pred jeho
narodením, ak je už počaté ,
prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení 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 priezvisku v znení neskorších predpisov,
prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho obči an stva pre
svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv;

Oddelenie klientskeho centra:

a)
l.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

na úseku klientskeho centra zodpovedá za:
poskytovanie komplexných informácií pre občanov o činnostiach, ktoré zabezpečuje
mesto Prešov a informácií iného charakteru na požiadanie občanov , ktorými mesto
disponuje,
poskytovanie tlačív potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ,
zabezpečenie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, a to
prijatie návrhu na vydanie územného rozhodnutia, zmenu územného rozhodnutia,
predÍženie platnosti územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia, povolenie
zmeny v užívaní stavby, vyvlastnenie, podanie žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, povolenia na zmeny stavby pred jej dokončením , povolenia terénnych
úprav, povolenia odstránenia stavby, podania ohlásenia drobnej stavby, stavebných
úprav, udržiavacích prác a domovej prípojky, inžinierskych sietí a podanie žiadosti o
povolenie reklamných zariadení,
zabezpečenie činností na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä kontrolu náležitostí
žiadosti o výrub stromov, nahlásenie požiadaviek týkajúcich sa mestskej zelene,
kosby, lesoparku, vydávanie rybárskeho lístka, prihlásenie psa a zaplatenie
registračnej známky psa pri jej strate,
zabezpečenie činností na úseku komunálnych služieb (verejnoprospešných činností) ,
najmä prijímanie podnetov týkajúcich sa čistenia a letnej a zimnej údržby
komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, uličných vpustí a pod.,
zabezpečenie činností na úseku podnikateľskej činnosti , najmä prijatie oznámenia o
prevádzkovom čase , o zmene prevádzkového času, prijatie žiadosti o prevádzkovom
čase nad rozsah VZN mesta, prijatie oznámenia o zrušení prevádzky, vydávanie
potvrdení o dočasnom uzatvorení prevádzky a prijatie žiadosti na záber verejného
priestranstva,
zabezpečenie činností na úseku kultúry, najmä prijatie oznámenia o konaní verej ných
kultúrnych a športových podujatí a oznámenia o zvolaní zhromaždenia občanov ,

Príloha č . Q
8.
9.
10.

b)
l.
2.

poskytovanie informácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe,
riadne prevzatie a zaevidovanie všetkých podaní doručených mestu, jeho orgánom,
resp. poslancom MsZ.
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR zabezpečuje:
vykonávanie hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí manželstva,
rozvode a úmrtí,
zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu
občana,

3.
4.

5.
6.
7.
8.

l.
2.
3.

spracovanie a zasielanie hlásení o sťahovaní Štatistickému úradu SR,
priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do centrálneho
registra obyvate ľov SR (REGOB) v zmysle zákona č. 253/ 1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
poskytovanie informácií o mieste pobytu občana,
vydávanie potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účel y ,
poskytovanie štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej
správy,
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č . 14511995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov;
zodpovedá za:
vedenie evidencie všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v
meste,
evidenciu údaj ov o štátnom občianstve SR občanov hlásených na trvalý pobyt v meste,
evidenciu údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony občanov
SR hlásených na trvalý pobyt v meste.

3.
4.

na úseku volieb, referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov zabezpečuje :
prípravu návrhu zmien volebných obvodov pre voľby do MsZ v spolupráci s odborom
hlavného architekta mesta MsÚ,
vytváranie okrskov a zadávanie nových adries do okrskov v meste pre všetky druhy
volieb a referend v aplikačnom software pre voľby ,
činnosť námietkovej kancelárie pre všetky druhy volieb a referend,
prijímanie a evidovanie žiadostí o vydanie voličského a hlasovacieho preukazu;

l.
2.
3.

zodpovedá za:
vedenie stáleho zoznamu voličov ,
námietkové konanie pri voľbách a referendách,
vydávanie voličských a hlasovacích preukazov;

c)
l.
2.

d)
l.
2.
3.
4.
5.

na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami zabezpečuje :
určovanie súpisných a orientačných čísiel stavieb v meste,
prečíslovanie stavieb v meste,
kontrolu správneho o značeni a ulíc a stavieb v meste,
iniciovanie určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
prostredníctvom Mestskej názvoslovnej komisie v Prešove,
obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami ,

Príloha č. 2
6.

7.

l.
2.

3.
4.

e)
l.
2.
3.
4.
5.

f)

l.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

g)

vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č . 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,
kontrolnú činnosť, prerokovanie správnych deliktov a uloženie sankcie
zodpovedá za:
evidenciu stavieb a ich aktualizáciu podľa skutočného stavu,
hlásenie pri pridelení, zrušení a zmene čísla stavby a zmeny názvu ulíc na OR PZ v
Prešove a priame zadávanie týchto činností do centrálneho registra obyvateľov SR
(REGOB) v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov,
vydávanie rozhodnutí o určení súpisného čísla a orientačného čís la na zápis stavby do
katastra nehnuteľností ,
vydávanie potvrdení o určenom súpisnom čísle na zápis stavby do katastra
nehnuteľností a pre iné úradné účely ,
k dedičskému konaniu a k vypracovaniu
súdnoznaleckých posudkov;
listín a podpisov na listinách zabezpečuje :
odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách,
vedenie knihy na osvedčovanie odpisov listín a podpisov na listinách,
osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov,
vydávanie potvrdení pre orgány súdov, prokuratúry, PZ SR a iných inštitúcií o
osobných pomeroch občanov ,
vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
na úseku

osvedčovania

osvedčovanie

na úseku činnosti podateľne MsÚ zabezpečuje:
príjem a evidenciu písomností (vrátane dennej tlače a odborných publikácií)
doručených do podateľne MsÚ, ktoré sú adresované mestu, MsÚ, MsP, orgánom
mesta, orgánom MsZ a poslancom MsZ,
príjem žiadostí od klientov osobne priamo na podateľni s následnou evidenciou do CG
ISS ,
príjem cenových ponúk verejného obstarávania, s úťaží s následnou evidenciou do CG
ISS,
spracovanie zásielok doručených kuriérom, faxom, poštou aj osobne,
spracovanie doručeného oznámenia o uložení písomností občanov (BTP) na Mesto
Prešov,
preberanie finančných prostriedkov u doručovateľa (Pošta Prešov) pri doručení
hotovosti poštovou poukážkou adresovaných mestu Prešov na základe preukazu
splnomocnenca,
archiváciu podacích hárkov a zoznam záznamov evidencií doporučenej pošty počas
celého roka,
prípravu denných zúčtovacích výkazov a mesačného vyúčtovania poštovného,
umiestňovanie písomností mesta na úradnej tabuli mesta a elektronickej úradnej tabuli
mesta,
na úseku správy registratúry zodpovedá za:
správu Registratúrneho strediska MsÚ

Príloha č. 2
h)

l.

2.

na úseku vybavovania žiadostí zodpovedá za:
koordináciu vybavovania žiadostí o poskytnutie súčinnosti doručených mestu od
orgánov verejnej správy, resp. iných oprávnených osôb vo veci doručenia písomnosti
občanom s trvalým pobytom v meste Prešov,
vykonanie úkonov (poskytnutie súčinnosti) v súvislosti s doručením písomnosti
(zásielky) náhradným doručením, verejnou vyhláškou, resp . podľa osobitného zákona
v spolupráci s inými organizačnými útvarmi MsÚ a MsP .

ODBOR EKONOMIKY A PODNIKANIA
Oddelenie

a)
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

l O.

ll .
12.
13.
14.

15.
16.

b)
l.
2.
3.

rozpočtu

a

účtovníctva:

na úseku rozpočtu zodpovedá za:
zostavenie rozpočtu mesta na rozpočtový rok aj v programovej štruktúre v spolupráci s
jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ a MsP ,
financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a
ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,
kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správy o plnení rozpočtu mesta,
záverečného účtu mesta a hodnotiacej správy programového rozpočtu mesta,
spracovanie ekonomických analýz pre potreby zostavenia rozpočtu mesta,
predkladanie údajov o rozpočte MF SR prostredníctvom rozpočtového informačného
systému RIS .SAM
navrhovanie a realizáciu opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mesta,
navrhovanie zmien rozpočtu , rozpočtových opatrení, vedenie evidencie rozpočtových
opatrení a rozpočtovanie eurofondov v spolupráci s projektovými manažérmi,
navrhovanie opatrení na zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu mesta a na
odstránenie nedostatkov,
navrhovanie finančného zabezpečenia nových a rozpočtom mesta nezabezpečených
úloh; finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhovanie spôsobu rozdelenia
prebytku, resp. vyrovnania schodku hospodárenia mesta,
spoluprácu s orgánmi štátnej správy v oblasti podielových daní a vo finančnej oblasti,
zabezpečenie zúčtovania so štátnym rozpočtom v oblasti dotácií pre mesto,
spoluprácu s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, dispozičných
oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh ustanovených právnymi predpismi,
evidovanie a spravovanie otvorených úverových vzťahov mesta a zabezpečenie
plnenia povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov,
spracovanie nových úverových zámerov vyplývajúcich z rozpočtu mesta a spoluprácu
s peňažnými ústavmi a bankami pri ich prijímaní do rozpočtu mesta,
vykonávanie dispozícií s fondmi zriadenými mestom,
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na platobných poukazoch v rozsahu
overovania súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta a
formálnej kontroly dodržiavania náležitostí v zmysle SP-20 Vykonávanie vnútornej
finančnej kontroly v podmienkach mesta Prešov.
na úseku pokladničných operácií zodpovedá za:
spravovanie pokladničnej hotovosti a cenín,
vedenie pokladničnej knihy o vykonaných pokladničných operáciách, jej denné
uzatváranie a vyhotovenie pokladničnej rekapitulácie pre úsek účtovnej evidencie,
vyplácanie cestovných náhrad v zmysle zákona,

Príloha č. 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
ll .
c)
l.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
~0 .

ll .
12.
13 .
14.
15.
16.
17.
18 .
19.

pokladničné

operácie (príjem a výdaj hotovosti),
výber finančných prostriedkov z peňažného ústavu pre dennú potrebu pokladne,
odvod pokladničnej hotovosti do peňažných ústavov,
vyplácanie záloh, mesačných výplat, odmien, platobných poukazov, preddavkov na
cestovné účty a vykonávanie ich vyúčtovania,
príjem finančných prostriedkov od občanov a podnikateľských subjektov,
evidenciu pokutových blokov, ich zúčtovanie s daňovým úradom,
spravovanie valutových pokladníc,
predaj stravných lístkov.
na úseku

účtovníctva

zodpovedá za:
účtovanie v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a podľa
platnej účtovnej osnovy a účtového rozvrhu,
účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov a
pohľadávok, príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch za:
MsÚ a MsP,
materské školy bez právnej subjektivity,
za Mesto Prešov ako celok,
zostavovanie štvrťročnej závierky, ročnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky; vyhotovenie štvrťročných a ročných účtovných výkazov mesta,
zber účtovných výkazov za príspevkové organizácie mesta a rozpo čtové organizácie
mesta,
vedenie hlavnej knihy, účtovných kníh a denníkov,
účtovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku v súlade s účtovnými zásadami,
výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve pri inventarizácii
majetku mesta,
uchovávanie účtovnej dokumentácie v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov o archívnictve,
centrálnu evidenciu dodávateľských faktúr, ich doručenie na jednotlivé organizačné
útvary MsÚ a MsP,
vyhotovenie príkazov na úhradu podľa jednotlivých účtov mesta elektronickou formou
alebo papierovou formou,
realizácia úhrad záväzkov a priebežné zabezpečovanie výpisov z bankových účtov ,
vyhotovenie šekov na výbery peňažnej hotovosti do pokladne,
vyhotovenie odberateľských faktúr mesta podľa podkladov z jednotlivých
organizačných útvarov MsÚ a MsP,
pravidelné mesačné zaúčtovanie spotreby pohonných hmôt a materiálu na základe
podkladov z oddelenia hospodárskej prevádzky Ms Ú a MsP,
sledovanie úhrad odberateľských faktúr a urgenciu neplatičov,
vykonávanie kontroly bankových, účtovných a pokladni čných dokladov a
zabezpečenie ich účtovnej evidencie,
zostavenie číselných údajov pre priebežné hodnotenie rozpočtu mesta a pre záverečný
účet mesta,
účtovani e pohľadávok a záväzkov z nájomných, kúpnych a ostatných zmlúv a ich
úhrad,
evidenciu a účtovanie pohľadávok zo zmlúv odpredaných bytov a zúčtovanie ich
úhrad, splátkovanie, ako aj celkové zúčtovanie pohľadávok v tomto okruhu a za
kontrolu ich úhrady a vyhotovenie urgencie pri nedodržaní podmienok splatnosti,

Príloha č. 2
20.

21.

fakturáciu za či nnosti poskytované obciam združených do spoločného obecného úradu
a iným právnickým osobám, sledovanie úhrad za výkon týchto č inno stí a realizáciu
vymáhania p ohľadáv ok z tej to č inno sti ,
evidencia iných nedaňových pohľadávok (napr. výziev, rozhodnutí, škodových
udalostí a pod. ).

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania:

a)
l.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

4.
S.
6.
7.
8.
9.

na úseku daní, poplatkov a ďalších č inností zodpovedá za:
výkon správy miestnych daní :
preberanie daňových priznaní,
verifikáciu údajov priznaných daňovníkom porovnaním s príslušnými úradnými
listinami,
vyrubovacie konanie,
riešenie správnych deliktov v daňovom konaní ,
odvolacie konanie,
zab ezpečenie pohľadávok ,
exekučné konanie,
prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní,
prihlasovanie pohľad ávok do dedi č sk ých konaní,
správu miestnych daní:
daň z nehnuteľností ,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroj e,
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a správu a
evidenciu výherných prístrojov a ostatných hazardných hier, vykonávanie dohľadu nad
dodržiavaním vydanej licencie v zmysle platných právnych predpisov,
za vyúčtovanie úhrad z výťažkov hazardných hier a stávkových kancelárií,
vydávanie povolenia stávkových hier a hazardných hier v rozsahu právomoci mesta,
evidenciu predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov,
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s daňov ým konaním,
vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním výherných prístrojov,
spracovanie požadovaných štati stických údajov pre MF SR týkajúcich sa dane z
nehnuteľností ,

l O.
ll.
12.
13 .
14.

súčinnosť

so štátnymi orgánmi na úseku výkonu rozhodnutí,
vymáhanie daňových nedoplatkov, prihlasovanie daňov ých pohľad áv ok mesta do
konkurzného a reštrukturali začného konania, zastupovanie mesta v daňovom konaní,
vydávanie potvrdení o zaplatení dane pre účel y poskytovania sociálnych dávok,
bankových úverov, verejných súťaž í a dotácií,
vyhľadávaciu a kontrolnú č inn osť na úseku daní a poplatkov,
evidenciu pokút vydaných okresným úradom.
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l

12.

3.

r
l

D.
6.
l

r
8.

9.

na úseku podnikania zodpovedá za:
vydávanie rozhodnutí a povolení a kontrolu ich dodržiavania v zmysle platného VZN
mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a čas u prevádzky služieb na území
mesta Prešov,
vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činno s ti a s tým súvisiace
zriadenie prevádzky vrátane vykonávania kontroly na úseku obchodu a služieb v
zmysle platného VZN mesta o usmerňovaní ekonomickej č innosti na území mesta
Prešov,
zabe zpečenie úloh mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, organizovaní
príležitostných trhov a jarmokov a plnenie ďalších úloh mesta na úseku predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povoľovaní trhových miest a
povinností pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach,
spracovanie výkazov týkajúcich sa obchodných prevádzok pre potreby Štatistického
úradu SR, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Prešove, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Prešove, Slovenskú obchodnú inšpekciu a Colný úrad v
Prešove,
poskytovanie podkladov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom a iným
orgánom a organizáciám,
riešenie sťažností v oblasti obchodu a služieb a pri trhovom predaj i,
spracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta a smernice primátora
mesta na úseku obchodu, služieb a trhového poriadku,
vyhlásenie čas ov o regulovaného predaja výrobkov na území mesta,
vykonávanie úkonov ustanovených zákonom č . 44511990 Zb. ktorým sa upraVUJ U
podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
v znení neskorších predpisov.

Príloha

č.
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ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA

Oddelenie mestského majetku:
a)

l.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
l l.

12.
13.
14 .
15 .
16.

na úseku správy a evidencie majetku mesta zodpovedá za:
vedenie centrálnej evidencie majetku mesta, zabezpečuje evidenciu majetku mesta,
ktorého je správcom mesto, obchodné spolo čno sti , spoločno sti , ktoré majú majetok
mesta v užívaní, ako aj evidenciu majetku mesta, ktorý j e dokončený inves ti čno u
výstavbou a následne bude na základe zmluvy odovzdaný organizácii zriadenej
mestom; vykonáva výstupy z centrálnej evidencie majetku mesta pre kontrolné
orgány, audítorov a vedenie mesta;
vedenie centrálnej evidencie všetkých zmlúv uzatvorených Mestom Prešov podľa
smernice primátora mesta,
poskytuje info rmácie o majetku mesta, a to na základe požiadaviek vedenia mesta
a vedúcich jednotlivých organizačných útvarov MsÚ a MsP,
organi začné zabezpečenie vykonania inventarizácie majetku vo vlastníctve Mesta
Prešov a vo všetkých mestských organizáciách, a to jedenkrát ro čne ; na základe
čiastkových
i nventarizačných
zap1sov zodpovedá za spracovanie súhrnneho
inventarizačného zápisu, ktorý predkladá do orgánov mesta na, prerokovanie,
l
vykonanie inventarizácie majetku mesta v správe OSMM MsU (nehnuteľný, hnuteľný ,
pohľadávky, záväzky) ;
zabezpečuje správu majetku, ktorý nie je v správe organizácií zriadených alebb
založených mestom, ani iných organizačných útvarov MsÚ a MsP;
vykonáva identifi káciu majetku vo vlastníctve mesta;
realizuje úkony o prevode a zrušení správy majetku mesta príslušnými organi začnými
útvarmi MsÚ a MsP, organizáciami založenými a zriadenými mestom (ZŠ , MŠ , ZUŠ ,
školské zariadenia bez právnej subj ektivity);
realizuje úkony o zverení a vyňatí majetku vo vzťahu k obchodným spoločno sti am ,
ktorý spravujú v rozsahu činností , na ktoré boli založené;
zab ezpečuje č inno sť komisie pre nebytové priestory ako poradného orgánu primátorfl
mesta, vrátane všetkých úkonov vyplývajúcich zo záverov komisie pre nebytov~
priestory;
zabezpečuje prípravu dokumentácie na prenájom nebytových priestorov;
zabezpečuje prípravu zmlúv o zrušení predkupného práva (byty) a ďalšiu agendu
súvisiacu s náj ornnými bytmi (hlásenky voľných bytov, identifikáciu nájomcov, atď. ) ;
vypracováva stanoviská súvisiace s investičnou činnosťou nájomcov pri dlhodobých
nájmoch mestského maj etku ;
vypracováva stanoviská vo vzťahu k stavebnému úradu;
zúčastňuje sa na schôdzach vlastníkov v bytových domoch za Mesto Prešov, ako
vlastníka nebytových priestorov alebo CO krytov;
l
zabezpečuje poistenie majetku vo vlastníctve Mesta Prešov a riešenie škodových
udalostí ;
zostavuje návrh rozpočtu a ro zpo čtov ých opatrení za OSMM
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b)
l

l.

2.

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

na úseku správy príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a
obchodných spoločností s majetkovou účast'ou mesta (d'alej len "mestských
organizácií") zodpovedá za:
prípravu zriaďovacích listín mestských príspevkových orgamzacn, súhlasy na
vykonávanie podnikateľských činností mestských organizácií, prípravu návrhov na
zmeny v predmete činností mestských organizácií, vykonávanie úkonov spojených so
zriadením, zrušením, prípadne zmenou právnej formy (transformácie) mestských
organizácií,
zabezpečenie vykonania mesačnej kontroly hospodárenia mestských organizácií a
sledovanie efektívnosti ich podnikateľských činností; kontrolu plnenia rozpočtov
mestských organizácií, vypracovanie rozborov a správ o plnení rozpočtu mestských
organizácií,
zabezpečenie podkladov a kontrolu realizácie finančných tokov vo vzťahu k mestským
organizáciám,
vykonanie inventarizácie spravovaného majetku mesta,
vykonávanie kontroly hospodárnosti v mestských organizáciách minimálne raz ročne ,
kontrolu hospodárenia mestských lesov, pohrebníckych a cintorínskych služieb,
vykonávanie úkonov spojených so zastúpením mesta v orgánoch obchodných
spoločností s účasťou mesta,
komplexnosť ročnej účtovnej závierky mestských organizácií.
metodickú podporu v oblasti evidencie a odpisovania majetku mesta pre potreby
organizačných útvarov MsÚ a organizácií zriadených mestom.
posúdenie a predloženie plánu investícií organizácií založených mestom a mestskej
príspevkovej organizácie orgánom mesta.

Majetkovo-právne oddelenie:

l.

2.

l

5.
6.

l.

2.

3.

na úseku majetkovo-právnych vzťahov zabezpečuje:
administratívne nadobúdanie novoobjaveného majetku štátu do vlastníctva mesta
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s následným zabezpečením
zápisov na LV Mesta Prešov,
dodatočné zápisy nehnuteľností - pozemkov a stavieb na L V Mesta Prešov,
individuálne podľa príslušných katastrálnych území,
analýzy a identifikáciu majetku mesta (nehnuteľnosti - stavby) vo vzťahu k
pozemkom a zároveň zabezpečuje ich majetkovoprávne vysporiadanie,
majetkovoprávne vysporiadanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
vydávanie potvrdenia občanom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
spoluprácu s Okresným úradom v Prešove na úseku správy katastra v súvislosti s
nehnuteľným majetkom mesta,
zodpovedá za:
prípravu dokumentácie pre nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta od iných
subjektov,
prípravu dokumentácie pre prevod nehnuteľností - stavieb a pozemkov s tým, že po
schválení v MsZ spracúva kúpne zmluvy resp. zámenné zmluvy a návrhy na vklad do
katastra nehnuteľností ,
prípravu dokumentácie na prenájom nehnuteľností , pozemkov a prípravu nájomných
zmlúv, ako aj zmlúv o vecných bremenách a zmlúv o výpožičkách

Príloha
4.
5.
6.
7.
8.
9.

č. k

spracovanie návrhov správ týkajúcich sa majetku mesta (predaj , zámenu, výpožičku,
prenájom, prevod do majetku a pod.),
zabezpečovanie ocenenia pozemkov a stavieb,
prípravu nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pod
podnikateľskými zariadeniami,
prípravu novely VZN mesta a interných normatívnych aktov na úseku hospodárenia s
majetkom mesta a dbá na ich správne uplatňovanie v praxi,
uzatváranie dohôd o splátkach vo vzťahu k nájomným zmluvám.
zastupovanie Mesta Prešov v konaní pred súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní
a vykonávanie úkonov s tým spojených na základe poverenia štatutárneho orgánu:
l
- prevzatie a príprava zastúpenia na súd alebo iný orgán,
- vypracovanie písomného podania vo veci samej ,
- vypracovanie návrhu,
l
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania,
vyhl'adávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,
l
- vypracovanie právneho rozboru veci,
- návrh na vydanie predbežného opatrenia, ak dôjde k nemu pred začatím konania,
- odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení,
- návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie,
- sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania,
- podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
- vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie,
- účasť na súdnom pojednávaní,
1
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ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA

Oddelenie riadenia projektov:
a)
l.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
ll .

12.

13.

14.

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

na úseku projektového manažmentu zodpovedá za:
tvorbu rozvojových projektov na účely využívania finančných prostriedkov
z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie, kde ž iadateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve,
zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie, koncepčných projektov a štúdií
potrebných pre získanie nenávratných finančných príspevkov z verejných zdrojov a z
fondov Európskej únie,
riadenie realizácie (implementáciu) projektov, na ktoré bolo schválené
spolufinancovanie z európskych fondov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová
alebo príspevková organizácia,
sledovanie a plnenie stanovených ukazovateľov jednotlivých projektov,
komunikáciu s riadiacimi orgánmi, platobným orgánom, kontraktačnou jednotkou
a podobnými inštitúciami poskytujúcimi prostriedky z európskych fondov,
spoluprácu s VÚC, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti európskych fondov,
zabezpečenie monitoringu zdrojov financovania pre projekty, kde žiadateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve,
prípravu koncepčných projektov a štúdií na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a iné,
koordináciu prípravy konkrétnych projektov, na ktoré je možné žiadať príspevok z
fondov EÚ,
koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa európskymi fondmi v tuzemsku
a zahraničí ,
koordináciu spolupráce s príslušnými organizačnými útvarmi MsÚ, organizáciami
mesta, VÚC , s inými orgánmi, organizáciami a externými poradcami pri príprave
projektov, na ktoré je možné žiadať nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ,
koordináciu realizácie projektov, na ktoré bolo schválené spolufinancovanie
z európskych fondov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková
organizácia,
koordináciu metodického riadenia organizačných útvarov MsÚ a organizácií mesta pri
príprave projektov a grantov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová alebo
príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v partnerstve,
účasť na pripomienkových konaniach rozvojových dokumentov a materiálov na
čerpanie finančných prostriedkov EÚ príslušných ministerstiev a VÚC.
na úseku podpory strategického rozvoja mesta zodpovedá za:
prípravu strategických dokumentov rozvoja mesta,
prípravu, aktualizáciu a implementáciu Programu rozvoja mesta Prešov (PRMP),
zodpovedá za prípravu, koordináciu IUS URM v rámci funkčného územia mesta
Prešov,
prípravu a spracovanie informačno-propagačných materiálov pre potenciálnych
investorov,
prípravu vstupu investícií do mesta,
vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o investovanie a podnikanie na území mesta
z tuzemska i zahraničia,

l
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7.
8.
9.

vyhľadáv anie

a prípravu

mimorozpočtových

zdrojov pre plnenie úloh PRMP na území

mesta,
koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom
v tuzemsku a zahraničí ,
koordináciu činností spojených s koncepciou a vstupom zahraničných investícií db
mesta.

Oddelenie investičnej

činnosti:

zabezpečuje:

l.
2.
3.

l.

2.
3.

4.

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

9.

vypracovanie správy o plnení investičnej výstavby v rámci príslušného ro zpočtového
programu za predchádzajúci kalendárny rok,
ročnú inventarizáciu stavieb a projektov v rámci príslušného rozpočtového programu,
spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi MsÚ pri riešení územno-správnych
záležitostí a v prípade krízových situácií pri živelných udalostiach;
zodpovedá za:
zostavenie a prerokovanie návrhov položiek rozpočtu mesta týkajúcich sa inv estičnej
výstavby, ktoré sú financované z rozpočtu mesta, iných zdrojov (fondy EÚ, štátne
fondy, financovanie iných právnických a fyzických osôb a pod.) vo väzbe na interné
normatívne akty a pokyny,
tvorbu a vedenie databázy ďalších investícií podľa požiadaviek obyvateľov , VMČ a
poslancov MsZ,
za obstarávanie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby na podklade Územného plánu
mesta Prešov, zabezpeč enie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie
pre územné konanie, výbery stavenísk, geodetické a mapové podklady z katastra,
štúdie, spracovanie žiadosti o územné konanie a zabezpečenie všetkých úkonov až do
vydania územného rozhodnutia stavebným úradom vrátane prerokovania projektovej
dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami,
projektovú prípravu stavieb pre stavebné povolenie a prerokovanie projektovej
dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami, podanie žiadosti o stavebné
povolenie a vodoprávne rozhodnutie a iné podania na príslušný stavebný úrad v
zmysle stavebného zákona a ďalších súvisiacich právnych predpisov,
priamy výkon stavebného dozoru investora (inžinierskych činností) súvisiacich s
výstavbou:
bytových stavieb, občianskych stavieb, účelových stavieb, školských a
telovýchovných stavieb,
verejných stavieb technickej infraštruktúry,
financovanie stavieb z rozpočtu mesta a iných mimorozpočtových zdrojov,
protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi , kontrolu vecnej a cenoveJ
správnosti a úplnosti faktúr v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo,
realizáciu kontrolných dní, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a plnenie
vecného a fi nančného harmonogramu postupu stavebných prác, vykonávanie zápisov
do stavebného denníka, priebežné vedenie a sledovanie prestavaných nákladov podľa
rozpočtu stavby a vyhodnocovanie plnenia objemu stavebných prác,
vykonanie všetkých úkonov a postupov pre zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
až do jeho vydania, realizáciu preberacieho konania stavby; po vydaní kolaudačného
rozhodnutia vypracovanie záverečného odúčtovania stavby, prípravu dokumentácie
pre odovzdanie stavby na evidenciu do majetku mesta a do správy, resp . budúcemu
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užívateľovi ,

l O.
ll .
12.
13 .

14.

zaevidovanie a archiváciu celej dokumentácie od začatia až do
dokončenia stavby,
spoluprácu pri príprave podkladov pre výstavbu vodohospodárskych, energetických,
dopravných a telekomunikačných stavieb,
spoluprácu pri tvorbe programu verejných prác s PSK a pri tvorbe proj ektov PPP
s investormi a developermi,
spoluprácu s odborom správy majetku mesta MsÚ pri tvorbe podkladov pre
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre jednotlivé stavby,
vypracovanie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania pre zabezpečenie
projektovej prípravy stavieb pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie a
dokumentáciu pre stavebné povolenie a súťažné podklady pre zab ezpečenie
zhotoviteľa stavebných prác,
prerokovanie tvorby zmluvných podmienok pre uzatvorenie zmluvy o dielo.

Príloha č . 2
ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

zodpovedá za:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
ll .
12.
13 .
14.
15.
16.
17.
18.

koordináciu pracovných činností v sociálnej oblasti na jednotlivých úsekoch činností ,
koordináciu aktivít zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prešov,
usmerňov anie odborných činností v sociálnej oblasti,
realizáciu a plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta
Prešov,
realizáciu a plnenie opatrení v sociálnej oblasti stanovených v strategických
materiáloch a dokumentoch mesta Prešov,
spracovávanie odborných stanovísk a internej dokumentácie v sociálnej oblasti,
implementáciu Programu rozvoja mesta Prešov,
implementáciu projektov v sociálnej oblasti,
efektívne plnenie úloh a kompetencií patriacich do sociálnej oblasti,
vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťou odboru,
spracovanie výkazov pre potreby Štatistického úradu SR,
aktuálne dopÍňanie informácií týkajúcich sa odboru na internetovej stránke mesta.
spracovanie žiadosti a vydávanie rozhodnutí o priznaní resp. nepriznaní jednorazovej
dávky a vedenie evidencie občanov , ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka,
vypracovanie odborných podkladov pre prípravu projektov v sociálnej oblasti,
implementáciu schválených projektov v sociálnej oblasti,
vypracovanie správ o povesti a posudkov na fyzické osoby pre potreby orgánov štátnej
správy a orgánov činných v trestnom konaní
prevádzku denných a komunitných centier a denných stacionárov v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
prípravu a spracovanie koncepčných dokumentov na úrovni mesta v oblasti sociálnych
služieb,

Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie:
a)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

na úseku starostlivosti o deti a rodinu zabezpečuje:
poskytovanie sociálneho a sociálnoprávneho poradenstva pre rodiny s deťmi ,
poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi , ktoré sa ocitli v
hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii,
poskytovanie sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v zmysle platnej legislatívy,
prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v Komunitnom centre Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. l v Prešove
poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v Komunitnom centre Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. l v Prešove
poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v súlade s platnou legislatívou,
výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom profesionálnych terénnych sociálnych
pracovníkov v lokalitách s kumuláciou občanov ohrozených sociálnym vylúčením,
vykonávanie osobitného príjemcu a vedenie evidencie poberateľov dávky v hmotnej
núdzi, príspevky k dávke v hmotnej núdzi a určených štátnych dávok na základe
rozhodnutia príslušného štátneho orgánu,
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12.

13 .
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

2 1.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

vykonávanie šetrení sociálnej situácie v rodinách s deťmi ,
vykonávanie opatrení v zmysle § l O a § ll zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov
vrátane záškoláctva a vykonávanie pôsobnosti mesta v spolupráci s MsP vo veci
ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov maloletými a mladistvými
(priestupkové konanie),
prijatie opatrení na elimináciu záškoláctva prostredníctvom priestupkového konania,
ak zákonný zástupca žiaka ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva
starostlivosť o povinnú školskú dochádzku žiaka,
uloženie sankcie zákonnému zástupcovi žiaka formou pokuty v zmysle platnej
legislatívy,
uloženie sankcie mladistvému alebo zákonnému zástupcovi maloletého formou
pokarhania za porušenie zákazu požívania alkoholických alebo iných návykových
látok osobám mladším ako 18 rokov,
výber platieb za nájomné a služby spojené s užívaním nájomného bytu vo vlastníctve
mesta v hotovosti (mesačný predpis nájomného a služieb, splátky dlhov) na zriadenom
pracovisku v priestoroch "Kancelárie sociálneho poradenstva",
spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, školami a správcom
bytového fondu,
spoluprácu s rodinami pri odstraňovaní prekážok podmieňujúcich navrátenie prídavku
na dieťa zákonným zástupcom maloletého dieťaťa,
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately p o dľa zákona,
vykonávanie sanácie v rodinách detí, ktoré sú vyňaté z rodiny alebo hrozí vyňatie
dieťaťa z rodinného prostredia,
vykonávanie funkcie majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
spoluprácu so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, s orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to vhodné a účelné na ochranu maj etku d ieťaťa,
vykonávanie funkcie poručníka dieťaťa na základe rozhodnutia súdu,
podávanie správy o zdravotnom stave dieťaťa, o školskej dochádzke, o príprave na
povolanie a dosiahnutých školských výsledkoch príslušným inštitúciám,
poskytovanie príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa v zmysle
platného VZN mesta a poskytovanie príspevku dieťaťu na tvorbu úspor v zmysle
zákona,
poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho
život, zdravie alebo priaznivý psychický alebo fyzický vývin,
vykonávanie šetrenia a predloženie správy o sociálnej situácii v rodinách dieťaťa s
nariadenou ústavnou starostlivosťou a zhodnocovanie podmienok návratu dieťaťa do
rodinného prostredia,
oznámenie o možnosti zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe
než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti orgánu sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately,
vyjadrenie sa o spôsobe života fyzickej osoby a jej rodiny, ktorá má záuj em stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom ,
poskytovanie pomoci pri zabezpečení bývania a zamestnania mladému dospelému po
s končení ústavnej starostlivosti,
vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
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spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej. kurately,
poskytovanie info rmáci e fyzickej osobe, ktorá má zauJem stať sa pestúnom alebp
osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
predloženie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately správy o
sociálnej situácii dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou,
rozhodovanie o o dňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o
znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytovanú sociálnu službu a o neplatení úhrady za
sociálnu službu, rozhodovanie o povinnosti občana zaplatiť úhradu za sociálnu službu,
koordináciu poskytovania sociálneho poradenstva v priestoroch Kancelárie sociálneho
poradenstva,
uzatváranie zmlúv s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, ktorým
bola poskytnutá dotácia,
kontrolu vyúčtovania poskytnutej dotácie,
na úseku bývani a zab ezpečuj e:
evidenciu žiadostí o pridelenie nájomného bytu, spoločný nájom bytu, prechod náj mu
bytu, podnájom bytu (časti bytu) vo vlastníctve mesta,
spracovanie a posúdenie žiadostí o pridelenie nájomného bytu, spoločný nájom bytu,
prechod náj mu bytu, podnájom bytu (časti bytu) vo vlastníctve mesta v zmysle
platného VZN mesta a platnej legislatívy,
vypracovanie sociálnej anamnézy uchádzača o nájomný byt za účelom zaradenia do
žrebovania poradia pre pridelenie nájomného bytu,
vykonávanie aktualizácie žiadostí o nájomný byt,
na základe o dporúčania komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej podklady a
vyhotovenie súhlasu primátora mesta pre správcu bytového fondu na uzatvorenie
·nájomnej zmluvy pri pridelení bytu, spoločnom nájme bytu, prechode nájmu bytu,
podnájme bytu ( časti bytu) vo vlastníctve mesta,
posúdenie žiadostí o opakovaný nájom bytu a spracovanie podkladov pre správcu
bytového fondu na uzatvorenie zmluvy o opakovanom nájme bytu,
prípravu a vykonávanie žrebovania poradia uchádzačov o pridelenie nájomného bytu v
zmysle platného VZN mesta,
vykonávanie previerok obývania nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
poskytovanie s úč innosti správcovi bytového fondu a odboru správy majetku mesta
MsÚ vo veciach prechodu nájmu bytu, vzájomnej výmeny bytu, spoločného nájmu
bytu, podnájmu č asti bytu a pridelenia bytovej náhrady,
evidencia a spracovanie žiadosti o súhlas na prihlásenie na trvalý alebo prechodný
pobyt.
na úseku kancelárie sociálneho poradenstva zabezpečuje:
prijímanie a preverovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky dôchodcom a
občanom v hmotnej núdzi, o poskytnutie podpornej služby v jedálni v zmysle VZN ,
žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadostí o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č . 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, žiadostí o poskytnutie dotácií,
vyúčtovanie dotácií, žiadostí o poskytovaní prepravnej služby, žiadostí o poskytovaní
sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, žiadostí o vydávanie
potvrdení o splnení, resp. nesplnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy
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na cestovanie MHD v I. tarifnom pásme pre občanov v ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým
pobytom v meste Prešov prepravné v súlade s cenovým výmerom MHD Prešove
u osôb ŤZP a ŤZP/S , žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku a
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyz ickej osoby,
vyúčtovania finančných príspevkov poskytnutých mestom, žiadostí o pridelenie
nájomného bytu, žiadostí o opakovaný nájom bytu, žiadosti o súhlas na prihlásenie na
prechodný alebo trvalý pobyt,
osvedčovanie listín a podpisov na interných tlačivách súvisiacich s agendou odboru
sociálnych služieb MsÚ vydávaných pre vnútornú potrebu odboru sociálnych služieb
MsÚ.
na úseku terénnej sociálnej práce a komunitnej práce zabezpečuje :
sociálne vylúčených klientov, klientov v kríze, klientov v sociálnej a
hmotnej núdzi,
mapovanie lokality mesta, v ktorej je kumulácia sociálnych problémov a sú potrebné
intervencie sociálnych pracovníkov,
poskytovanie sociálneho poradenstva ,
poskytovanie krízovej intervencie a individuálnej pomoci klientom v sociálnom
probléme,
sociálne šetrenia a návštevy v rodinnom prostredí klienta,
vypracovávanie sociálnych anamnéz klientov pre potreby nesenia sociálneho
problému aj na požiadanie spolupracujúcich subjektov a odborníkov,
realizáciu opatrení sociálnej intervencie aj prevencie priamo v teréne, prípadne v
komunitnom centre,
vedenie spisovej dokumentácie klientov,
štatistické zhromažďovanie podkladov a údajov o klientoch, sociálnych problémoch,
dôležitých ukazovateľov komunity,
sprostredkovávanie informácií medzi klientom a odbornými útvarmi MsÚ, prípadne
inými inštitúciami,
výkon odborných činností komunitných aktivít a skupinových aktivít v komunitnom
centre v súlade s platnou legislatívou,
ostatné činnosti , súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce a komunitnej práce,
prevádzkovanie Komunitného centra - Nízkoprahového denného centra pre deti
a rodinu na ul. K Starej tehelni č. l v Prešove
vyhľadávanie

Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov:
a)
l.
~-

na úseku sociálnych služieb zodpovedá za:
evidenciu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej opätovného
posúdenia,
evidenciu žiadosti o uzatvorenie zmluvy alebo dohody o zabezp ečení alebo
poskytovaní sociálnej služby, ktorou je:
a) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
b) domáca opatrovateľská služba ( ďalej len "opatrovateľská služba"),
c) požičiavanie pomôcok,
d) prepravná služba,
e) odľahčovacia služba,
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f) poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni a donášky,
evidenciu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby ktorou je:
a) prepravná služba,
b) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
c) odľahčovacia služba,
d) poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni a donášky stravy db
domácnosti.
evidenciu čerpani a dovoleniek, dochádzky zamestnancov opatrovateľskej služby,
denných centier a jedálne,
vyhotovenie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
evidenciu prijímateľov sociálnych služieb,
evidenciu zoznamov prijímate ľov sociálnych služieb a zmlúv uzatvorených medzi
poskytovateľo m sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby,
spracovanie a evidenciu zmlúv s budúcim poskytovateľom sociálnej služby,
spracovanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
spracovanie žiadosti o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách, na komunitnú prácu a
komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia sociálnych problémov v meste,
za vypracovanie a plnenie komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít
mesta,
aktualizáciu a evidenciu poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta,
evidenciu účtovnej agendy v denných centrách,
spracovanie odborných stanovísk a návrhov na zmeny a pripomienky k legislatíve
sociálnych služieb.
zabezpečuje:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

dostupnosť

sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a
právo výberu sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách v
nocľahárni , v nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, op atrovateľskej službe, prepravnej službe
a odľahčovacej službe,
zvyšovanie odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby,
v súlade so zákonom o sociálnych službách uskutočňuje program supervízie,
základné, odborné a špecializované sociálne poradenstvo,
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovate ľovi sociálnej služby,
uzatváranie:
a) zmlúv a dodatkov o poskytovaní opatrov ate ľ skej služby, odľahčovacej služby,
o požičiavaní pomôcky, ktorú uzatvára mesto s prijímateľom sociálnej služby
b) dohôd a dodatkov o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, resp . o poskytnutí
opakovanej dávky sociálnej pomoci.
uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby s neverejným po s kytov ateľom sociálnej služby,
uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľs kej služby, dennom stacionári a
opatrovateľskej služby, ktorú uzatvára mesto s neverejným po skytovateľom
sociálnych služieb,
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uzatváranie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov mestu na úhradu výdavkov
na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a
zákona o sociálnych službách, ktorú uzatvára ministerstvo s mestom.
zriaďovanie , zakladanie a kontrolu nocľahárne , nízkoprahového denného centra,
zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára,
kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby,
kontrolu účelnosti využívania poskytovaných zdravotných pomôcok,
spoluprácu s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb,
určenie štandardných výdavkov a štandardných príjmov na príslušný ro zpočtový rok
na základe údajov o priemerných skutočných bežných výdavkoch a priemerných
s kutočných príjmoch z platenia úhrad za sociálne služby poskytované v jeho
pôsobnosti za predchádzajúci rozpočtový rok,
z isťovanie sociálnej situácie fyzickej osoby za účelom poskytovania sociálnej služby a
vyhotovenie záznamu o sociálnej situácii,
výber úhrad za poskytované sociálne služby v súlade s platným VZN mesta Prešov o
sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby,
odvod finančných prostriedkov z úhrad za sociálne služby do banky,
mesačné zúčtovanie z úhrad za sociálne služby,
zverejnenie zmlúv, ktoré sú zverejniteľné , resp. čiastočne zverejnite ľné na internetovej
stránke Mesta Prešov,
utváranie podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej
aktivity a psychickej aktivity občanov v denných centrách,
inventúrnu činnosť v denných a komunitných centrách, jedálňach a denných
stacionárov,
poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri realizácii podujatí pre seniorov mesta,
koordináciu zamestnancov opatrovateľskej služby,
koordináciu zamestnancov v denných a komunitných centrách, jedálňach a denných
stacionárov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
poskytovanie súčinnosti správcovi majetku mesta vo veciach týkaj úcich sa údržby a
správy majetku denných centier,
prevádzku jedálni DC Sabinovská a DC Družba,
chod, údržbu požičovne pomôcok a opravu pomôcok,
evidenciu a pomoc občanom , ktorý sa ocitli bez domova,

na úseku sociálnej pomoci zodpovedá za:
evidenciu žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci
spopolnenie a pochovanie občanov u ktorých došlo k úmrtiu v katastrálnom území
mesta Prešov,
vybavenie náležitosti spojených s administratívnou prácou týkajúcou sa zisťovania
totožnosti, kontaktovania pozostalých a písomností potrebných na zabezpečenie
pochovania,
zabezpečuje:

l.

z isťovanie sociálnej situácie fyzickej osoby za
služieb a sociálnej pomoci.

účelom

poskytovania sociálnych
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c)
l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

l O.

na úseku finančnej činnosti zodpovedá za:
financovanie úloh v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi
upravujúcimi ro zpočtové a finančné hospodárenie,
kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných prostriedko ľ
a správu hmotného a nehmotného majetku v denných a komunitných centrácli,
jedálňach a denných stacionárov,
kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu v súčinnosti s odborom ekonomiky a podnikania MsÚ,
spravovanie pokladničnej hotovosti,
vedenie pokladničných operácií, jej denné uzatváranie a vyhotovenie pokladničnej
správy pre oddelenie rozpočtu a účtovníctva Ms Ú,
pokladničné operácie (príjem a výdaj za poskytované sociálne služby),
spracovanie platobných poukazov na poskytnutie finančných prostriedkov pre
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, dotácii pre neziskové organizácie a
združenia a jednorazových dávok,
príjem finančných prostriedkov od občanov za poskytnuté sociálne služby,
odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v denných a komunitných centrách,
jedálňach, denných stacionárov a požičovni pomôcok v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
nákup a správu hmotného majetku.
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ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Oddelenie školstva, mládeže a športu:
a)

l.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

ll.
12.

13 .
14.

na úseku školstva zabezpečuje:
návrh na zaradenie, vyradenie alebo zmeny v sieti škôl a školských zariadení a úkony
pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení,
vypracovanie, zmenu a doplnenie zriaďovateľských listín materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zri aďovate ľskej pôsobnosti
mesta,
vedenie evidencie originálnych zriaďovateľských listín materských škôl, základných
škôl , základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a
vzdelávania a v oblasti školského stravovania s výnimkou kontroly vo výhradnej
kompetencii Štátnej školskej inšpekcie; kontrolu kvality podávaných jedál,
vydávanie organi začných pokynov pre riadite ľov škôl a školských zariadení, a to
najmä organi začných pokynov na príslušný školský rok,
poskytovanie odbornej poradenskej činno sti školám a školským zariadeniam v
oblastiach:
a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského
stravovania,
b) ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy v školách a školských
zariadeniach,
c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v spolupráci s výchovnovzdelávacími inštitúciami,
poskytovanie právneho poradenstva pre škol y a školské zariadenia bez právnej
subj ektivity prostredníctvom právneho oddelenia MsÚ,
schválenie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej č inno sti a podmienkach v škole
alebo v školskom zariadení,
prípravu návrhu zriaďovateľa na zvýšenie najvyššieho p očtu detí a žiakov v triede
(MŠ a ZŠ),
prípravu materiálov na prerokovanie v Komisii MsZ škol stva a telesnej kultúry:
a) návrh počtu prijímaných žiakov,
b) návrh na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
c) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
d) ko ncepčné zámery rozvoj a škôl a školských zariadení rozpracované najmenej na
dva roky a ich každoročné vyhodnocovanie,
e) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) návrh na organizáciu školského roka,
g) informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení,
koordináciu č inností škôl patriacich pod spoločn ý školský úrad,
v spolupráci s oddelením podporných činností MsÚ zabezpečovať vyhlasovanie a
priebeh výberových konaní na miesta riaditeľov škôl a školských zariadení v
zriaďovate ľskej pôsobnosti mesta,
vybavovanie sťažností a petícií obyv ateľo v a zákonných zástupcov detí a žiakov,
protokol o vzdelávacích a kultúrnych poukazoch, dohodu o kultúrnych poukazoch,
všetky štatistické zisťov ania,
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15 .

16.

17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23 .

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

prípravu podkladov k zmluvám o nájme a prenájme školských budov a miestností, o
náj me a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia pre potreby
odboru správy majetku mesta MsÚ,
spoluprácu s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným
úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských
zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s
o bčianskym i združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou
činnosťou detí a mládeže a športom, a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a
súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení,
spoluprácu s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri
príprave kolektívnej zmluvy,
spoluprácu s Okresným úradom v Prešove v oblasti zabezpečovania úloh civilnej
ochrany a požiarnej ochrany škôl a školských zariadení,
prípravu koncepcie školstva na území mesta Prešov,
podmienky pre stravovanie detí a žiakov v školách v súčinnosti so ďalšími
organizačnými útvarmi MsÚ,
vykonanie a zverejnenie výzvy na voľby členov rád škôl a školských zariadení vo
vlastnej zri aďovateľskej pôsobnosti,
organizačné zabezpečenie volieb obecnej školskej rady,
prípravu materiálov pre obecnú školskú radu na vyjadrenie:
a) informácie o pedagogicko -organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených
Okresným úradom v Prešove,
c) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
d) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom podľa platnej legislatívy,
e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení v meste Prešov,
f) návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
g) návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo
skupiny predmetov,
h) návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prešov,
prerokovanie školského výchovného a vzdelávacieho programu,
vedenie registra detí a žiakov a registra pedagogických zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
vydávanie akceptačných listov k organizácii školského roka škôl a školských
zariadení,
zostavenie plánu kontinuálneho vzdelávania riaditeľov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v pôsobnosti školského úradu, zabezpečenie jeho
plnenia, realizáciu vzdelávacích podujatí,
priznávanie kreditov riaditeľom škôl a školských zariadení a uznávanie kreditov
riaditeľom škôl a školských zariadení na účely vyplácania kreditového príplatku
s chvaľovanie (pre školy a školské zariadenia financované z originálnych kompetencií)
a vyjadrenie (pre základné školy) k plánom kontinuálneho vzdelávania škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
evidovanie žiadostí o vzdelávanie a evidovanie získaných kreditov riaditeľov škôl
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32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
prípravu a vydávanie rozhodnutí o odpustení poplatkov na čiasto čnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov v hmotnej núdzi,
spracovanie stanovísk pre organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých
výcvikov v základných školách a organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
saunovanie, športový výcvik v materských školách
evidenciu žiadostí zo škôl a školských zariadení na opravy, investície a riešenie
havarijných situácií - evidencia, stanovenie priorít, obhliadka, zápisnica z obhliadky,
odstúpenie na oddelenie investičnej činnosti MsÚ,
účasť na prerokovaní inš pekčných zistení o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu
v školách a školských zariadeniach vykonaných Štátnou školskou inšpekciou a
sledovanie výsledkov všetkých kontrolných zistení v školách a školských zariadeniach
(kontroly vykonané Útvarom hlavného kontrolóra mesta a inými kontrolnými
orgánmi),
spoluprácu s odborom sociálnych služieb MsÚ v oblasti sledovania plnenia povinnej
školskej dochádzky a riešenia prípadov záškoláctva,
spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom
štátnej správy a verejnosti,
aktuálne dopÍňanie informácií týkajúcich sa školstva na internetovej stránke mesta,
prípravu materiálov urč ených pre medializáciu v oblasti výchovy a vzdelávania,
s ri adite ľo m školy a školského zariadenia prerokovanie:
a) koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených Okresným úradom v Prešove
pre školy a školské zariadenia, ktorých je zr i aďovateľom , a materiálnotechnických podmienok na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľ om,
c) personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
d) štruktúry kariérových pozícií školy a školského zariadenia,
e) požiadaviek mesta na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje výška príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole,
výška m esačného príspevku na č iastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, školského strediska záujmovej č innosti , centra voľného času a školskej
jedálne,
g) spolupráce pri realizácii proj ektov na podporu výchovy a vzdelávania,

b)

na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (školský úrad)

l.

prenesený výkon na úseku školstva a ďal š iu administratívno-správnu činno sť na úseku
školstva v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány
územnej samosprávy v zmysle zákona č . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol stve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a to :
a) rozhoduj e v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,

zabezp ečuj e:
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kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej
školskej inšpekcie,
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľo m orgán
územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých
zri aďovateľ om je orgán územnej samosprávy,
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje školský obvod po dľa
§ 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení miesta a času zápisu detí do
základnej školy,
vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu o mieste plnenia povinnej školskej
dochádzky,
oznámenie Okresnému úradu v Prešove o zriadení spoločného školského úradu.

b)

2.

3.
4.

5.
c)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
ll.
12.
13 .
14.

d)
l.
2.

na úseku ekonomických činno stí v oblasti školstva zodpovedá za:
plánovanie rozdelenia finančn ých prostriedkov školám a školským zariadeniam,
sledovanie čerpania ro zpo čtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby za
vykonávanie rozpočtový ch opatrení,
vykonávanie rozpo čtových presunov medzi jednotlivými školami a školskými
zariadeniami,
zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a
školských zariadení,
zostavenie rozpo čtu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií na úseku
školstva a jeho čerpanie ,
kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov
a správu hmotného a nehmotného majetku v školách a v školských zariadeniach,
sumarizáciu ekonomických štatistických výkazov zo škôl a školských zariadení,
účtovnú agendu financií v rámci prenesených a originálnych kompetencií,
rozpis presunu finančných prostriedkov súkromným a cirkevným školám, súkromným
a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu,
metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v oblasti ro zpočtu a účtovní ctva,
agendu dotácií finančných prostriedkov na hmotnú núdzu z ÚPSVaR (strava, školské
pomôcky a pod.),
sumarizáciu účtovných výkazov za školy a školské zariadenia v súčinnosti s
oddelením rozpočtu a účtovníctva MsÚ,
vedenie evidencie p ôžič iek na úseku školstva z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.
poskytuje súčinnosť vecne príslušným organizačným útvarom MsÚ pri rozpise
finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam Okresným
úradom v Prešove,
na úseku športu zodpovedá za:
kompletnú prípravu, organizacne zabezpečenie a realizáciu športových
telovýchovných poduj atí a aktivít organizovaných mestom,
spoluprácu pri o rgani začnom zabezpečení a realizácii významných miestnych,
celoslovenských i medzinárodných
športových
podujatí, na ktorých mesto
spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, športovými inštitúciami, združeniami,
klubmi a inými organizáciami,
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
l O.
ll.

12.

vytváranie podmienok na rozvoj telesnej kultúry obyvateľov mesta, najmä na rozvoj
športu pre všetkých,
poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri príprave a realizácii športových
podujatí,
vedenie a aktualizáciu databázy športových útvarov na území mesta Prešov,
spracovanie všetkých podkladov a výstupov pre poskytovanie dotácií na
verejnoprospešné aktivity v oblasti športu a finančn ých príspevkov z Mestského
fondu podpory a rozvoja športu,
zabezpečenie a realizáciu aktivít v oblasti športu s partnerskými mestami,
koordináciu a metodické usmerňovanie činnosti školských športových stredísk a ŠT
na ZŠ v pôsobnosti zriaďovateľa,
tvorbu koncepčných , metodických a analytických materiálov na úseku športu,
poradenskú a metodickú činnosť v oblasti prípravy a realizácie športových a
telovýchovných podujatí,
prijímanie oznámení o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických
podujatí, vedenie ich evidencie, koordináciu špmiových podujatí na verejných
priestranstvách na území mesta Prešov,
spracovanie štatistických výkazov za oblasť športu.

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu:

a)
l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
ll .
12.
13 .
14.

na úseku kultúry zodpovedá za:
kompletnú prípravu, organizačné zabezpečenie a realizáciu kultúrno-spoločenských
podujatí a aktivít organizovaných mestom,
spoluprácu pri organizačnom zabezpečení a realizácii významných kultúrnospoločenských podujatí, na ktorých mesto spolupracuje so štátnou správou,
samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, spoločenskými združeniami a inými
organizáciami,
celý proces prípravy a realizácie udeľovania čestného občianstva mesta Prešov a Ceny
mesta Prešov,
realizáciu úloh pri spracovaní a tvorbe Kroniky mesta Prešov,
spoluprácu s kronikárom mesta pri zbere, spracovaní podkladov a tvorbe Kroniky
mesta Prešov,
vytváranie podmienok na rozvoj miestnej kultúry formou spolupráce verejného,
neziskového a súkromného sektora v oblasti kultúry,
usmerňovanie a koordinovanie umeleckej činnosti profesionálnych, amatérskych a
záujmových umeleckých útvarov a organizácií na území mesta,
vedenie a aktualizáciu databázy kultúrnych a záujmových útvarov na území mesta a
sledovanie ich činností a aktivít,
vedenie evidencie kultúrnych pamiatok na území mesta zapísaných v Ú strednom
zozname pamiatkového fondu,
spracovanie všetkých podkladov a výstupov pre poskytovanie dotácií na
verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry,
zabezpečenie a realizáciu aktivít v oblasti kultúry s partnerskými mestami,
spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta a participáciu
na riešení ich problémov a požiadaviek,
tvorbu koncepčných , metodických a analytických materiálov na úseku kultúry,
poradenskú a metodickú činnosť v oblasti prípravy a realizácie kultúrnospoločenských podujatí a aktivít,
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16.
17.
18.
19.
20.

21 .
b)
l.
2.
3.
4.
5.
c)
l.
2.
3.
4.
5.

d)
l.
2.
3.
4.

prijímanie oznámení o konaní verejných kultúrnych podujatí, vedenie ich evidencie,
koordináciu žiadostí usp o ri adateľov o organizovanie všetkých kultúrno-spoločens ký ch
a propagačno-reklamných verejných podujatí na verejných priestranstvách v rámci
mesta,
úlohy súvisiace so zákonom č. 8411990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení
neskorších predpisov,
prípravu udelenia súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN o používaní a ochrane
symbolov mesta Prešov a symbolov častí mesta Prešov,
koordináciu organizátorov verejných zhromaždení a predvolebných zhromaždení
spojených s verejným kultúrnym podujatím,
vedenie evidencie pamätihodností mesta - kompletnú agendu od prijímania návrhov
na zápis do evidencie cez spracovanie až po zápis po schválení MsZ,
vydávanie rozhodnutí o zákaze/prerušení verejných kultúrnych podujatí podľa
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v súlade so zákonom
č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
spracovanie štatistických výkazov za rôzne oblasti kultúry pre NOC , HC, MK SR.
na úseku občianskych obradov a slávností zodpovedá za:
kompletnú prípravu a realizáciu občianskych obradov a slávností na území mesta,
úroveň a profesionálnu realizáciu občianskych obradov a slávností,
personálne a materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností,
prípravu podkladov pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a
slávnostiach,
vedenie a zabezpečenie zápisov do Pamätnej knihy občianskych obradov a slávností.
na úseku cestovného ruchu a mestského informačného centra zodpovedá za:
prípravu a spracovanie koncepčných dokumentov na úrovni mesta v oblasti
cestovného ruchu,
činnosť mestského informačného centra,
zabezpečenie , prípravu a spracovanie informačno -propagačných materiálov pre
zatraktívnenie mesta,
zab ezpečeni e úč asti a propagáciu mesta na výstavách a podujatiach cestovného ruchu,
koordináciu spolupráce právnických a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri
príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov.
na úseku marketingu mesta zodpovedá za:
propagáciu mesta a jeho aktivít v printových a elektronických médiách,
PR aktivity smerujúce k vytváraniu pozitívneho imidžu mesta,
zabezpečeni e, prípravu a spracovanie informačno -propagačných materiálov pre
zatraktívnenie mesta,
prípravu a zabezpečenie pozvánok, letákov, oznámení a pod.

Príloha č. 2
ODBOR

DOPRAVY,

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

A KOMUNÁLNYCH

SLUŽIEB

Oddelenie dopravy a životného prostredia:

a)
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

na úseku dopravy zodpovedá za:
plnenie úloh mesta ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie
v zmysle platných právnych predpisov,
plánovanie a koordináciu rozvoja cestnej a dopravnej infraštruktúry na území mesta,
tvorbu metodických a koncepčných činností v oblasti dopravného urbanizmu a
vykonáva činnosti dopravného inžinieringu,
zabezpečenie organizačných a rozvojových činností na úseku cestnej infraštruktúry a
cestnej dopravy na území mesta Prešov,
výkon špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie na území
mesta t.j . vydávanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí pre miestne a účelové
komunikácie na území mesta,
spracovanie odborných stanovísk v procese prípravy a realizácie miestnych a
účelových komunikácií,
spracovanie záväzných odborných stanovísk ku všetkým stupňom projektových
dokumentácií vrátane investičných zámerov na úseku pozemných komunikácií a
dopravných stavieb,
spracovanie rozhodnutí o povolení pripájania pozemných komunikácií a zriaďovaní
vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti , o úpravách alebo zrušení
pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti ,

9.
l O.
ll .

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

18.
19.

20.

spracovanie rozhodnutí o povolení na uzávierku, obchádzku a odklon cestnej
premávky na miestnej komunikácii,
spracovanie rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych a účelových
komunikácií,
spracovanie dodatočných rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií a o ich uvedení do pôvodného stavu pri realizácii odstránenia porúch na
inžinierskych sieťach,
spracovanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva (záber verejného
priestranstva),
vykonávanie kontroly dodržiavania podmienok všetkých vydaných rozhodnutí,
vykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
poskytovanie údajov z technickej evidencie miestnych komunikácií,
určovanie stavebno-technického vybavenia miestnych komunikácií podľa potrieb
cestnej dopravy a obrany štátu,
spracovanie rozhodnutí o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom
pásme miestnej komunikácie a k spôsobu umiestnenia podzemného vedenia v telese
miestnej komunikácie,
spracovanie podmienok pre odstránenie pevných prekážok z miestnych a účelovýc h
komunikácií,
spracovanie určení použitia dopravného značenia a zariadenia na miestnych a
účelových komunikáciách a povolení vyhradených parkovísk na miestnych a
účelových komunikáciách,
plnenie úloh mesta ako správneho orgánu pre cestnú dopravu v zmysle platných
právnych predpisov,
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23 .
24.
25.

spracovanie udeľovani a a odnímania dopravnej licencie na autobusové linky
nepresahujúce územie mesta (MHD),
spracovanie súhlasu na zastavovanie liniek autobusovej dopravy na zriadených
zastávkach v meste,
schvaľovanie cestovného poriadku autobusovej linky nepresahujúcej územie mesta,
vykonávanie štátneho odborného dozoru nad cestnou dopravou v meste,
zastupovanie mesta na základe zákonného poverenia alebo poverenia primátora mesta
v rámci rozsahu kompetencií na úseku dopravy.

b)
l.
2.

na úseku zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie zabezpečuj e :
úlohy vyplývaj úce zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
úlohy vyplývajúce zo zákona o integrovanej prevencii a kontrole zne č i sťovani a
životného prostredia.

c)
l.

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

2.
3.
4.
5.
6.

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

e)
l.
2.
3.

na úseku odpadového hospodárstva zodpovedá za:
prenesený výkon štátnej správy zo zákona o odpadoch, o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a súvisiacich predpisov,
vypracovanie a dodržiavanie Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov,
zabezpečenie spracovania koncepcie odpadového hospodárstva,
vyjadrenia k návrhom programov odpadového hospodárstva iných subjektov na území
mesta,
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
zastupovanie mesta v konaniach podľa stavebného zákona a konaniach Okresného
úradu v Prešove,
vydávanie vyjadrení o zamýš ľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej
č innosti s výnimkou drobného stavebného odpadu (v rámci stavebného konania),
vypracovanie záväzného stanoviska k prevádzkam pre nakladanie s odpadmi a k
zberniam druhotných surovín,
vypracovanie stanovísk k zámerom v oblasti nakladania s odpadmi,
vypracovanie záväzných stanovísk k predloženým projektom pre všetky druhy stavieb
a pre územné a stavebné konanie.
na úseku ochrany ovzdušia zodpovedá za:
vypracovanie stanovísk a opatrení mesta,
vypracovanie súhlasov na umiestnenie a povoľov anie stavieb malých zdrojov
znečistenia ovzdušia,
vypracovanie rozhodnutí o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia ovzdušia,
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4.
5.
6.
7.
8.
f)

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
l O.

g)
l.
2.
3.
4.
5.

h)
l.
2.
3.
4.

zabezpečenie

preneseného výkonu štátnej správy zo zákona o ovzduší a zo zákona o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
zastupovanie mesta v konaniach podľa stavebného zákona a konaniach orgánov
špecializovanej štátnej správy,
vypracovanie podmienok havarijného plánu za oblasť ochrany ovzdušia,
vypracovanie záväzných stanovísk k projektom pre územné a stavebné konanie a k
investičným zámerom,
kontrolu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
na úseku vodného hospodárstva zodpovedá za:
vypracovanie stanovísk a opatrení mesta,
vypracovanie stanovísk k odberu a inému používaniu povrchových vôd a podzemných
vôd pre potreby jednotlivých obyvateľov (domácností),
vypracovanie stanovísk v prípadoch, v ktorých je mesto príslušné vydávať povolenie
alebo súhlas,
vykonávanie činností v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodárskeho dozoru nad
dodržiavaním vodného zákona,
sledovanie vývoja vodného hospodárstva na území mesta z hľadiska výstavby, údržby
a opráv, zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a čistenia odpadových vôd;
spolupracuje pri tom s orgánmi štátnej správy a organizáciami vodného hospodárstva,
účasť na povodňových prehliadkach na vodných tokoch pretekajúcich cez územie
mesta,
spolupracuje pri prerokovávaní priestupkov na úseku ochrany pred povodňami ,
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vyplývajúci zo zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zastupovanie mesta vo vodoprávnych konaniach na Okresnom úrade v Prešove a
stavebnom úrade,
zastupovanie mesta v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
na úseku chovu a držania zvierat zabezpečuje :
úlohy mesta na úseku chovu a držania psov,
vedenie evidencie chovu včelstiev na území mesta,
vydávanie potvrdení v rámci konania pri určení rozsahu škôd,
výkon mimoriadnych veterinárnych opatrení uložených Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou v Prešove,
vykonávanie d'alších úkonov mesta v rámci MsÚ ustanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku chovu a držania zvierat.
na úseku energetiky zodpovedá za:
za sledovanie plnenia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z návrhu opatrení na
realizáciu koncepcie mesta Prešov v oblasti energetiky,
koordináciu činností na úseku tepelného hospodárstva škôl a škol ských zariadení a za
výkon územnej samosprávy,
koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť na úseku tepelného hospodárstva škôl
a školských zariadení,
koncepčnú,
koordinačnú a metodickú činnosť pre modernizáciu tepelného
hospodárstva v školách a školských zariadeniach,
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sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií v školách a školských zariadeniach,
prípravu a zab ezpečeni e objednávok tepla pre nasledovné vykurovacie obdobie pre
školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity (MŠ),
koordináciu zabezpečenia odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických
zariadení v stanovených lehotách v školách a školských zariadeniach bez právnej
subjektivity (MŠ),
zastupovanie mesta na základe zákonného poverenia alebo poverenia primátora mesta
v rámci rozsahu kompetencií na úseku energetiky.

Oddelenie komunálnych služieb:

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

8.
9.
l O.
ll .

12.
13.

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

c)
l.

na úseku komunálnych (verejnoprospešných) služieb zabezpečuje :
plnenie úloh mesta na úseku komunálnych (verejnoprospešných) služieb,
čistenie miestnych komunikácií, podchodov a ostatných verejných priestranstiev,
spracovanie operačných plánov zimnej údržby miestnych komunikácií a zabezpečeni e
plánu opráv a údržby miestnych komunikácií,
plnenie úloh mesta pri správe a údržbe miestnych a účelových komunikácií vo
vlastníctve mesta v zmysle platných právnych predpisov,
údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia, svetelných signalizácií, verejných WC,
verejných hodín, fontán a tržníc vrátane ich rekonštrukcií,
výzdobu mesta,
spracovanie, kontrolu a čerpanie schváleného rozpočtu na verejnoprospešné činno sti
po vecnej a finančnej stránke; preberanie a kontrolu výkonov u organizácií
zabezpečujúci ch verejnoprospešné č innosti na území mesta, potvrdzovanie faktúr a
vedenie ich evidencie,
vykonávanie úkonov vyplývajúcich z výkonu práva poľov níctva v uznanom
poľovnom revíri mesta,
vyjadrovanie sa k proj ektovej dokumentácii v rámci správy nehnuteľno sti ,
výkon správy a údržby parkovného mobiliáru a detských ihrísk.
sledovanie a evidenciu došlých a odoslaných faktúr týkajúcich sa komunálnych
služieb, za kontrolu ich vecnej a číselnej správnosti vo väzbe na uzatvorené zmluvy a
za prípravu ich úhrady,
zabezpečenie
administratívnej agendy mestských organizácií za účelom
zabezpečovani a verejnoprospešných činností ,
spracovanie krátkodobých a dlhodobých zámerov a návrhov na priame použitie
prostriedkov z Recykl ačného fondu,
na úseku údržby zelene zabezpečuje :
obstarávanie štúdie riešenia zelených plôch na území mesta a ostatné práce súvisiace
s výkonom správy zelene,
vypracovanie ro čného návrhu plánu a rozpočtu na úseku údržby, tvorby a ochrany
zelene,
evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode
vypracovanie a aktualizáciu Dokumentu starostlivosti o dreviny,
výkon správy a údržby verejnej zelene
kontrolu výkonu kosby verejnej zelene, výrubov a orezov stromov na verejných
priestranstvách
na úseku správy odpadov zabezpečuje :
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
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3.

vedenie štatistických údajov, výkazov o predpokladaných nákladoch a zmluvných
v oblasti použitia finančných prostriedkov z Recyklačného fondu,
kontrolnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a evidenciu odpadu,

d)
l.
2.

na úseku ochrany zdravia ľudí zabezpečuje:
výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie na území mesta
zber a likvidáciu kadáverov

e)
l.

na úseku aktivačných činností zabezpečuje :
organizáciu aktivačných činností uchádzačov o zamestnanie v rozsahu pôsobnosti
oddelenia
prípravu, spracovanie a vedenie projektov aktivačnej činnosti v spolupráci s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
výkon administratívnej činnosti všetkých druhov aktivačnej činnosti (napr. menšie
obecné služby, dobrovoľnícka činnosť, projekty zamestnanosť a sociálna inklúzia
a pod.)

vzťahoch

2.
3.

Príloha č. 2
ODBOR HLAVNÉHO ARCHITEKT A MEST A

a)
l.
a)
b)
c)
2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.

6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.
l O.

ll .

12.
13.
14.

na úseku územného plánovania a urbanizmu zabezpečuje plnenie územnoplánovacích
činností mesta a zodpovedá za:
obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej
dokumentácie (ÚPD) mesta a zón podľa stavebného zákona:
obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií, územných generelov, územnotechnických podkladov a ostatných podkladov,
obstarávanie a spracovanie prieskumov a rozborov a zadaní pre územnoplánovacie
dokumentácie mesta a zón,
obstarávanie a spracovanie územného plánu mesta a zón a ich aktualizácie,
zabezpečenie spracovateľa ÚPD a ÚPP podľa všeobecných predpisov o vereJnom
obstarávaní,
zabezpečenie prerokovania ÚPD mesta a zón s dotknutými orgánmi, organizáciami
a občanmi :
zadania pre vypracovanie ÚPD a jej aktualizácie,
súhrnného stanoviska a pokynov na dopracovanie ÚPD a jej aktualizácie,
územnoplánovacej dokumentácie mesta a zón a ich aktualizácie,
predkladanie ÚPD mesta a zón a ich aktualizácie na schválenie MsZ,
sústavné sledovanie aktuálnosti ÚPD a jej súladu s ÚPD vyšších stupňov, pravidelné
zabezpečenie aktualizácie ÚPD najmenej jedenkrát za 4 roky podľa príslušných
právnych predpisov,
predkladanie návrhov na schvaľovanie zmien a doplnkov ÚPD, na rozhodovanie
o úprave smernej časti ÚPD a na prerokovanie územnoplánovacích podkladov,
zverejnenie a uloženie schválenej ÚPD v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
spracovanie a zasielanie registračného listu ÚPD,
kontrolu dodržiavania záväzných častí ÚPD vyhlásených príslušným VZN a obhajobu
dôležitých miestnych záujmov v územnom a stavebnom konaní:
posudzovaním dodržania regulatívov a funkčného využitia územia,
posudzovaním zohľadnenia širších urbanistických vzťahov ,
posudzovaním kvality urbanistického a architektonického riešenia stavieb,
posudzovaním vplyvu stavby na životné prostredie a trvalo udrž ateľný rozvoj mesta,
posudzovaním súladu jednotlivých investičných zámerov so záujmami mesta,
koordináciou využívania územia a realizácie stavieb jednotlivých investorov,
poskytovanie územnoplánovacích informácií a podkladov o rozvoji územia mesta,
koordináciu územného rozvoja mesta so samosprávnym krajom, obcami v záujmovom
území mesta, orgánmi štátnej správy, rezortnými organizáciami, fyzickými a
právnickými osobami,
prípravu, schvaľovanie a aktualizáciu koncepcií, územno-technických a organi začných
opatrení na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a
zabezpečeni e trvalo udržateľného rozvoja mesta, ochrany kultúrnych a prírodných
hodnôt územia,
vecnú a časovú koordináciu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj územia
mesta,
vydávanie stanovísk za mesto Prešov k investičným zámerom a projektom pre územné
a stavebné konanie,
zastupovanie mesta na základe poverenia primátora mesta na územných, stavebných,
kolaudačných a ostatných konaniach a pri výkone štátneho stavebného dohľadu v
zmysle stavebného zákona,
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vedenie evidencie, uloženie a archiváci u sp1sov a iných opatrení vyplývajúcich z
činnosti oddelenia,
spoluprácu s orgánmi štátnej správy a dotknutých organizácií v konaniach podľa
stavebného zákona,
prípravu podkladov pre činnosť Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a
životné prostredie a vedenie agendy tejto komisie,
riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako komplexný
proces vzájomného zosúlaďovania hospodárskych požiadaviek a iných činností
človeka v životnom prostredí.
na úseku informačného systému o území zodpovedá za:
tvorbu, správcovstvo, predaj a využívanie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov,
obstarávanie a využívanie ortofotomapy a obdobných leteckých snímok územia mesta,
vytváranie obsahu, správu a využívanie modulov GIS mesta,
spracovanie, zverejňovanie a podmienky využívania elektronických fori em Územného
plánu mesta Prešov a ostatných ÚPD a ÚPP,
obstarávanie a spracovanie mapových podkladov, účelov ých máp a grafických
dokumentácií pre potreby MsÚ,
za vykonávanie informačných činností podľa§ 130 stavebného zákona v rozsahu
svojej pôsobnosti.

Príloha č. 2
STAVE B NÝ ODBOR:

a)
l.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
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8.
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26.
27.

na úseku územného rozhodovania zabezpečuje:
vydávanie územných rozhodnutí podľa stavebného zákona pre nasledovné stavby:
jednoduché stavby,
inžinierske stavby,
bytové budovy,
nebytové budovy,
vydávanie rozhodnutia o využití územia,
vydávanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny,
vydávanie rozhodnutia o stavebnej uzávere,
vydávanie zmeny územných rozhodnutí,
vydávanie rozhodnutia o predÍžení platnosti vydaných územných rozhodnutí,
vydávanie výzvy na doplnenie podania v prípade, že podanie nie je úplné,
vydávanie rozhodnutia o prerušení konania,
vydávanie rozhodnutia o zastavení konania podľa stavebného zákona a zákona o
správnom konaní,
prijímanie odvolania,
upovedomenie účastníkov konania v súlade s § 56 zákona o správnom konaní o
podanom odvolaní,
rozhodnutie o podanom odvolaní v súlade s § 57 zákona o správnom konaní v rámci
autoremedúry,
prijímanie podnetov na obnovu konania a rozhodovanie o nich,
rozhodnutie o protestoch prokurátora,
riešenie a rozhodnutie o vstupe na cudzie pozemky a stavby v súlade s § 134
stavebného zákona,
uloženie opatrenia v prípade potreby na susednom pozemku alebo stavbe v súlade
s§ 135 stavebného zákona,
riešenie obči ansko-právnych námietok v konaní,
rozhodovanie o vylúčení zamestnanca mesta z konania z dôvodu predpojatosti,
účasť na konaní na špeciálnych stavebných úradoch, a to pre všetky stavby na území
mesta a obcí v pôsobnosti SOÚ,
overenie splnenia podmienok územného rozhodnutia podľa § 120 stavebného zákona,
spoluprácu s orgánmi štátnej správy, obcí a dotknutých organizácií v konaniach podľa
stavebného zákona,
výkon štátneho stavebného dohľadu,
vydanie rozhodnutia v rámci štátneho stavebného dohľadu, v ktorých nariaďuje
vykonať nápravu,
prerokovanie a sankcionovanie stavebníka v prípade, že nesplnil výzvu na vykonanie
nápravy alebo rozhodnutie,
prijímanie ohlásenia:
drobných stavieb,
stavebných úprav,
udržiavacích prác,
telekomunikačných stavieb,
reklamných stavieb
povoľovanie vodohospodárskych stavieb, kde mesto je príslušným vodohospodárskym
orgánom pre vydanie povolenia,
povoľovanie reklamných stavieb,
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účasť

na prerokovaní zámeru v ElA procese a vydanie stanoviska ako povoľujúceho
orgánu,
účasť na prerokovaní a stanovisko k Územnému plánu mesta Prešov a k jeho zmenám
a doplnkom.
na úseku rozvoja býyania zabezpečuje činnosti vyplýyajúce zo zákona NR SR č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) v znení neskorších predpisov
a zo súvisiacich predpisov:
poskytovanie informácií o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB,
spoluprácu s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou
podpory z prostriedkov ŠFRB,
prijímanie a overovanie žiadosti o poskytovanie podpory,
posúdenie zaradenia žiadosti do niektorého z programov rozvoja bývania a overenie
splnenia podmienok na toto zaradenie,
vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie
daňových dokladov),
kontrolu plnenia zmluvných podmienok (kontrola na stavbe, kontrola účtovných
dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania
stavby po jej dokončení a pod.),
poskytovanie poradenstva, prípravu a spracovanie podkladov o realizáciu záložného
práva na nehnuteľnosť.

c)

na úseku stavebného poriadku zabezpečuje:

l.
2.

vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny,
vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré
vyžadovali stavebné povolenie, povolenie zmeny v užívaní stavieb,
nariadenie údržby stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo
stavebnom pozemku,
nariadenie alebo povolenie odstránenia stavieb, terénnych úprav alebo zariadení,
rozhodnutie o vyprataní stavby,
nariadenie urobiť nápravu na stavbe, rozhodnutie o zastavení prác na stavbe a o
zrušení stavebného povolenia,
prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a
uloženie sankcie,
rozhodnutie o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov v stupovať na
pozemky a stavby a rozhodnutie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
vydanie rozhodnutia ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a úče lové
komunikácie,
vydanie rozhodnutia o vyvlastnení podľa stavebného zákona,
rozhodnutie v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydal stavebný
úrad,
povolenie alebo nariadenie obnovy konania vo veciach, v ktorých rozhodoval v
poslednom stupni ako stavebný úrad,
rozhodnutie o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu
vyhovie,
výkon štátneho stavebného dohľadu,
nariaďovanie skúšok stavieb, odobratie a preskúmanie vzoriek a prizvanie znalcov na
posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
l l.
12.
13 .
14.
15.
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na úseku pôsobnosti primátora mesta a zástupcu primátora mesta zodpovedá za:
činnosť sekretariátov primátora mesta a zástupcu primátora mesta,
zabezpečovani e úloh, ktoré vyplývajú z postavenia a činnosti primátora mesta a
zástupcu primátora mesta,
koordináciu čas ového a vecného programu primátora mesta a zástupcu primátora
mesta,
organizačno-techni cké a protokolárne zabezpečenie oficiálnych návštev a prijatí
domácich a zahraničných hostí a delegácií,
dodržiavanie protokolu pri podujatiach organizovaných mestom,
vedenie aktuálnej databázy predstaviteľov SR, NR SR, vlády SR, orgánov a
organizácií štátnej správy a samosprávy, ako aj ďal š ích inštitúcií,
vedenie dokumentácie o spolupráci a kontaktoch mesta s mestami, obcami, regiónmi
a združeniami, v ktorých je mesto členom alebo má s nimi zmluvnú spoluprácu,
prípravu podkladov pre zmluvnú spoluprácu s organizáciami, s ktorými mesto hodlá
spolupracovať vo vymedzených oblastiach činností mesta,
zabezpečenie vecných darov.
na úseku mediálnych aktivít mesta zodpovedá za:
koordináciu a prezentáci u informácií o dianí v meste a na Ms Ú a MsP,
monitorovanie, vyhodnocovanie a archivovanie informácií publikovaných v médiách
a správ uverejnených v miestnej , regionálnej a celoštátnej tlači ,
zverejňovanie zákonnej inzercie a oznamov obsahovo pripravovaných ostatnými
organizačnými útvarmi MsÚ v printových a elektronických médiách,
organizáciu spolupráce primátora mesta s predstav iteľmi miestnej, regionálnej
a republikovej tl ače; zvolávanie a vedenie tlačových konferencií mesta,
organizačno -technické zab ezp ečenie stretnutí, diskusií, besied a pod. predstaviteľov
mesta s obyvateľmi mesta,
spravovanie a aktualizáciu spravodajskej časti internetovej stránky mesta,
poskytovanie informácií o dianí v meste pre potreby MIC,
na úseku zahrani čných vzťahov zodpovedá za:
koordináciu spolupráce mesta a ich výsledkov s partnerskými mestami a návrh ďal ších
postupov pri rozvoji spolupráce mesta s partnerskými mestami,
vedenie dokumentácie o spolupráci a kontaktoch mesta a prípravu korešpondencie
s partnerskými mestami a ostatnými zahraničnými partnermi,
prípravu podkladov pre nadväzovanie priamych vzťahov s orgánmi, organizáciami
a inými subjektmi mimo územia SR,
prípravu a organizačné z abezpečenie pobytu oficiálnych zahraničných návštev v
meste,
obsahovú a organizačnú prípravu návštev partnerských miest pre primátora mesta,
zástupcu primátora mesta, prednostu MsÚ, poslancov MsZ a zamestnancov mesta,
zab ezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb.
na úseku krízového riadenia zodpovedá za:
prípravu podkladov, písomností, dokumentácie a plnenie úloh na úseku obrany štátu,
krízové riadenie v čas e vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu,
krízové riadenie v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
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vypracovanie plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so
zameraním činnosti Okresného úradu v Prešove,
predloženie primátorovi mesta návrhov opatrení na materiálne, technické, organizačné
a administratívne zabezpečenie činnosti Krízového štábu mesta Prešov,
koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre
zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Prešov,
odbornú prípravu Krízového štábu mesta Prešov a komisií mesta pri organizovaní a
riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, vrátane
teroristických útokov,
vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami , opatrení vykonaných na ochranu
pred povodňami , nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie
súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon
záchranných prác.
oslobodzovanie zamestnancov mesta od mimoriadnej služby,
na úseku krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie zodpovedá za:
vypracovanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci ho spodárs ko -mobi l izačných
príprav,
plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie pri zriaďovaní výdajní odberných oprávnení
a uplatnenie požiadaviek na nariadenie vykonania opatrení,
spracovanie a aktualizáciu údajov mesta Prešov v programe AMION pre MH SR.
na úseku civilného núdzového plánovania civilnej ochrany zodpovedá za:
koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta
na civilnú ochranu,
koordináciu činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom
plánovaní pre potreby mesta,
zabe zpečenie spracovania plánu ochrany obyvateľstva, plánu evakuácie, plánu ukrytia
obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác a ich aktualizáciu v
súčinnosti s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ,
spracovanie a aktualizáciu "Plánu vyrozumenia",
zabezpečenie údržby, opravy a kontrolnú činnosť ochranných stavieb a zariadení
civilnej ochrany vo vlastníctve mesta,
zabezpečenie skladovania, údržby a inventarizácie materiálu civilnej ochrany pre
o byvate ľstvo s cieľom jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Prešov v skladoch
a výdajných strediskách,
koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie
a kontrolu čerpania finančných prostriedkov v yčlenených pre civilnú ochranu.
na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:
zabezpečenie plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku požiarnej
ochrany v meste,
výkon činnosti preventívara požiarnej ochrany mesta,
zabezpečenie zriadenia a školenia preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín
mesta,
vypracovanie návrhu plánu preventívnych protipožiarnych kontrol fyzických a
právnických osôb v meste, ktorý predkladá na schválenie primátorovi mesta,
zabezpečenie činnosti protipožiarnych kontrolných hliadok na území mesta v období
zvýšenej požiarovosti,
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spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ pri nákupe požiarnej techniky na
vybavenie zásahových jednotiek,
spoluprácu s dobrov o ľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany, sledovanie
a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu.
na úseku spoločného obecného úradu zodpovedá za:
koordináciu výkonu činností na MsÚ vyplývajúcich zo zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu so sídlom v Meste Prešov (ďalej len "SOÚ"),
metodické riadenie starostov obcí patriacich do SOÚ a spracovanie metodických
usmernení pre obce pri výkone činností SOÚ,
vedenie evidencie zmlúv uzavretých s obcami patriacimi do SOÚ,
vedenie kompletnej administratívy, vrátane fakturácie súvisiacej so zabezpečením
činnosti SOÚ,
vedenie pracovných porád starostov obcí patriacich do SOÚ,
kompletizáciu štatistických ukazovateľov za jednotlivé činnosti vykonávané SOÚ na
MsÚ,
spracovanie návrhu zmien legislatívy súvisiacej s činnosťou SOÚ,
oznámenie Okresnému úradu v Prešove o zaradení obcí do SOÚ,
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vypracováva žiadosti o NFP a žiadosti o platbu pre projekty technickej pomoci a
predkladá ich na RO pre IROP
zabezpečuje činnosti spojené s odborným vzdelávaním zamestnancov SO,
zabezpečuje súčinnosť pri kontrolách plnenia úloh SO riadiacim orgánom,
zabezpečuje súčinnosť pri iných auditoch a kontrolách, napr. kontrola orgánom auditu
(OA),
pripravuje stanoviská k zisteniam kontroly RO pre IROP, OA a pod.,
koordinuje a vyhodnocuj e plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov.
vypracováva indikatívny harmonogram výziev na predkladanie PZ,
predkladá návrh výzvy na RO pre IROP,
zabezpečuje vyhlásenie výzvy na predkladanie PZ,
zabezpečuje príjem a registráciu projektových zámerov (ďal ej len "PZ"),
vykonáva posúdenie PZ,
vydáva hodnotiacu správu - pozitívnu/negatívnu,
zabezpečuje vypracovanie závere čnej správy z výzvy na predkladanie PZ,
zabezpečuje predloženie návrhu oznámenia o zmene/zrušení výzvy na RO pre IROP,
zabezpečuje zverej nenie oznámenia o zmene/zrušení výzvy,
vypracováva a aktualizuj e Interný manuál procesov a usmernení pre ž i adateľov,
zodpovedá za vypracovanie/ aktualizáciu komunikačných stratégií,
poskytuje informácie (emailom, poštou) o možnostiach podpory z OP,
realizuje informačné aktivity,
zodpovedá za správu ITMS2014+ v rozsahu kompetencií SO KM .

Ú TVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA MEST A
l.
2.

vykonáva kontrolnú č inno sť v rozsahu § 18d zákona o obecnom zriadení,
plní úlohy po dľa § 18f zákona o obecnom zriadení.

/
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VŠETKY ORGANIZAČNÉ ÚTVARY MESTSKÉHO ÚRADU
Ak nie je uvedené inak, zodpovedajú za:
l.
programové rozp očtovanie príslušného rozpočtového programu, sledovanie plnenia
rozpočtu mesta v rámci príslušného rozpočtov ého programu a predkladanie
požiadaviek na rozpo čtové opatrenia v rámci príslušného ro zpočtového programu,
2.
vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
3.
správu registratúry v zmysle platného Registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu Mestského úradu v Prešove,
4.
vybavovanie priestupkov a správnych deliktov v rozsahu vecnej pôsobnosti
organizačného útvaru Ms Ú,
5.
poskytovanie právneho poradenstva jednotlivým organizačným útvarom MsÚ pri
vedení správnych konaní za priestupky a správne delikty v rozsahu vecnej pôsobnosti
organizačného útvaru Ms Ú,
6.
prípravu návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov v rozsahu vecnej
pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
7.
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s vypracovaním
návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov v rozsahu vecnej pôsobnosti
organizačného útvaru MsÚ,
8.
vypracovanie návrhov zmlúv za mesto a právnych stanovísk k nim v rozsahu vecnej
pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
9.
poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti s výkonom ich
činností v rozsahu vecnej pôsobnosti organizačného útvaru MsÚ,
l O.
prípravu materiálov predkladaných na rokovanie komisie MsZ, MsR a MsZ,
ll.
prípravu podkladov pre činnosť príslušnej komisie MsZ a vedenie jej agendy,
12.
prípravu podkladov pre rokovanie Ústrednej inventarizačnej komisie mesta Prešov a
Škodovej komisie mesta Prešov,
13 .
vybavovanie interpelácií a požiadaviek poslancov MsZ,
14.
vybavovanie požiadaviek z výborov v mestských častiach (VMČ) .
15 .
prešetrovanie a vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb,
16.
prešetrovanie a vybavovanie petícií fyzických osôb a právnických osôb,
17.
vybavovanie podnetov fyz ických osôb a právnických osôb,
18.
poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám podľa
interného normatívneho aktu,
19.
zastupovanie mesta na základe zákonného zmocnenia alebo splnomocnenia
oprávnenou osobou.

