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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Štatútu mesta vydáva pre 
potreby mestského úradu v Liptovskom Mikuláši tento 

Organizačný poriadok Mestského úradu 
a osobitných organizačných útvarov mesta 

Liptovský Mikuláš 

Schválil: Ing. Ján Blcháč, PhD. 
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PRVÁČASŕ 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Mestský úrad (ďalej len MsÚ) je výkonným orgánom Mestského zastupitefstva (ďalej len 
MsZ) a primátora mesta. Zabezpečuje administratrvne a organizačné veci MsZ a primátora 
mesta, mestskej rady (ďalej len MsR), komisii a výborov v mestských eastlach. 

2. Postavenie a pôsobnosť MsÚ je upravená ustanoven Im § 16 zákona Č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadenI v znenI neskoffilch zmien a doplnkov, Statútom mesta Liptovský Mikuláš 
a v oblasti prenesenej pôsobnosti štátu tiež osobitnými predpismi. 

3. Organizačný poriadok je základnou organ izačnou normou Mestského úradu (ďalej len 
.MsÚ") v Liptovskom Mikuláši a osobitných organizačných útvarov. Organizačným i útvarmi 
Mestského úradu sú odbory oddelenia a útvary. Osobitnými organizačným i útvarmi mesta 
sú : útvar hlavného kontrolóra a mestská policia. 

4. Organizačný poriadok MsÚ a osobitných organizačných útvarov mesta je závazný pre 
všetkých zamestnancov mesta. 

5. Organizačný poriadok obsahuje organizáciu MsÚ a osobitných organizačných útvarov 
mesta, najma ich organizačné členenie, pôsobnosť odborov, oddelenI a útvarov, 
zodpovednosť organizačných útvarov za procesy, vzájomné vzt'ahy organizačných útvarov 
a zásady riadenia MsÚ a osobitných organ izačných útvarov mesta. 

6. Organizačný poriadok vychádza z povinnosti zabezpečiť základné samosprávne funkcie 
mesta Liptovský Mikuláš, vychádza zo záverov procesného auditu. Za proces sa považuje 
činnosť, ktora premie~a vstupy na výstupy. 

DRUHÁČASŕ 

ČI.2 
Právne postavenie mestského úradu a osobitných organizačných útvarov 

1. MsÚ nie je pravnickou osobou a nemá vlastnú pravnu subjektivitu. Právnickou osobou je 
"Mesto Liptovský Mikuláš", ktoré navonok zastupuje primátor mesta. Zamestnanci MsZ 
môžu vykonávať pravne úkony len na základe poverenia alebo splnomocnenia primátora. 

2. MsÚ zabezpečuje plsomnú agendu všetkých orgánov mesta a MsZ, je podatef~ou a 
výpravnou plsomnostr mesta. Zabezpečuje odborné podklady a iné plsomnosti na 
rokovanie MsZ a MsR, vypracúva plsomné vyhotovenia všetkých rozhodnuti primátora 
vydaných v spravnam konanI, vykonáva nariadenia mesta, uznesenia MsZ a MsR a 
rozhodnutia primátora, zabezpečuje plnenie úloh štátnej spravy prenesenej na mesto 
zákonom a zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy. 

3. Organizáciu MsÚ určuje primátor mesta. 
4. súeasťou mestského úradu je útvar hlavného kontrolóra. 
5. MsÚ je sldlom spoločného obecného úradu ak sa na tom dohodnú obce. 
6. Mestská policia je poriadkový útvar mesta zriadený mestom všeobecne závazným 

nariaden Im. 
7. Mestský úrad a osobitné organizačné útvary mesta majú sldlo v Liptovskom Mikuh1ši na 

ulici Stúrovej člslo 1989/41 . 
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TRETIA ČASŤ 

VZŤAH ORGÁNOV MESTA K MSÚ A OSOBITNÝM 
ORGANIZAČNÝM ÚTVAROM 

ČI.3 
Mestské zastupiteľstvo 

Mestské zastupiterstvo: 
a) voli a odvoláva hlavného kontrolóra, 
b) na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva náC::elnlka mestskej pollcie, 
c) zriaďuje útvar hlavného kontrolóra, 
d) urC::uje plat a odmenu primátora mesta, zástupcu primátora, plat a odmenu hlavného 

kontrolóra, 
e) schvaruje zmluvu o zriadenI spoloC::ného obecného úradu. 

ČI.4 
Primátor 

1. Primátor je štatutámym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta 
a v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v administratrvnoprávnych vzťahoch je správnym 
orgánom. 

2. V {:ase neprItomnosti ho zastupuje zástupca primátora s výnimkou vecI týkajúcich sa 
pracovnoprávnych vzťahova presunov v rozpoc::te. 

3. Vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ. 
4. Vydáva pracovný poriadok, organizaC::ný poriadok mestského úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov. 

Čl. 5 
Zástupca primátora 

1. Mesto má dvoch zástupcov primátora, ktorých do funkcie menuje primátor mesta. 
Zástupcovia primátora sú oznaC::ovanl ako prvý zástupca primátora a druhý zástupca 
primátora. 

2. Prvý zástupca primátora je po celý {:as existencie mestskej rady, po celé svoje funkC::né 
obdobie jej C::lenom. Je poslancom dlhodobo uvorneným na výkon funkcie zo zamestnania 
a patrI mu namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnanI primeraný plat od mesta. 
Druhý zástupca primátora je po celý (:as existencie mestskej rady, po celé svoje funkC::né 
obdobie jej C::lenom. 

3. Zástupca zastupuje primátora mesta po{:as jeho neprItomnosti alebo nespOsobilosti na 
výkon funkcie v rozsahu plsomného poverenia primátorom mesta. 

4. Primátor mesta urC::il svojmu prvému zástupcovi nasledovný rozsah poverenia: 
a) podra usmernenia primátora sa podiera pri prIprave zasadnutr mestskej rady 

a mestského zastupiterstva, 
b) spolupodiera sa pri prlprave hlasovania obyvaterov mesta a pri prlprave verejných 

zhromaždenI obyvaterov mesta, 
c) spolu s primátorom mesta a prlslušnými zamestnancami mesta sa podiera na 

spracovanI koncepcie rozvoja jednotlivých oblastr života mesta, 
d) je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce 

k uzatvoreniu dohOd, prIpadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania a pod., nie je však 
oprávnený dohody, prIpadne zmluvy podpIsať, 

e) v oblasti pracovnoprávnych vzťahov je oprávnený zhromažďovať všetky potrebné 
údaje a podklady, nie je však oprávnený podpisovať dohody a pracovné zmluvy, 

f) na návrh primátora mesta vedie zasadnutia mestskej rady alebo mestského 
zastupiterstva, 

g) koordinuje územnoplánovaciu a architektonickú agendu mesta, 
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h) je poverený záležitosťami regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, obchodu 
a podnikania na územi mesta, 

i) vybavuje interpelácie poslancov mestského zastupiterstva podaných na jeho 
zasadnutiach, 

j) plni aj ďalšie úlohy podra rozhodnutia mestského zastupiterstva, mestskej rady alebo 
na žiadosť primátora mesta, 

k) koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského 
zastupiterstva, 

I) koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom, 
m) zabezpečuje kontakt medzi poslancami, primátorom mesta a prednostkou mestského 

úradu, 
n) zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti 

poslancov mestského zastupiterstva, 
o) koordinuje prerokúvanie a rieAenie návrhov, podnetov a pripomienok v jednotlivých 

komisiách mestského zastupiterstva, 
p) schvaruje - po predchádzajúcom súhlase primátora mesta - pracovné cesty poslancov 

mestského zastupiterstva, 
q) zúčastl\uje sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovani sťažnosti a oznámeni, 

ktoré uskutočnujú orgány mesta, orgány mestského zastupiterstva a prlslušnl 
zamestnanci mesta, 

r) zabezpečuje a zároven dohliada na využitia grantov a fondov z Európskej únie 
a Atátnych fondov pre rozvojové potreby mesta, 

s) je poverený úlohami vnútroAtátnej a medzinárodnej spolupráce mesta, 
t) koordinuje úlohy právneho charakteru, 
u) je poverený záležitosťami na úseku mládeže, kultúry, cirkvi a športu, 
v) na základe poverenia primátora mesta podpisuje zmluvy o poskytovani sociálnej 

služby, zmluvy o piateni úhrady za sociálnu službu, 
w) podpisuje zaevidovanie, resp. nezaevidovanie žiadosti o pridelenie bytu, vyradenie 

žiadosti o prideleni bytu z evidencie, 
x) dáva súhlas k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutl ubytovania a súhlas k uzatvoreniu 

zmluvy o poskytovani náhradného ubytovania, 
y) podpisuje žiadosti o vydanie stavebného povolenia, územného rozhodnutia alebo 

kolaudačného rozhodnutia ( kde je stavebnlkom mesto Liptovský Mikuláš ), 
z) zároven plni ostatné povinnosti, vyplývajúce z prlsluAných zákonných ustanoveni 

zákona o obecnom zriadeni a Interných noriem mesta, 
aa) spriehradňuje a zjednocuje riadenie organizácii a subjektov založených alebo 

zriadených mestom (ďalej len .subjekty .), 
bb) vyhodnocuje efektlvnos!' činnosti subjektov a navrhuje opatrenia na dosiahnutie úspor 

ich nákladov, 
cc) rieAi otázky dodávok energii zmluvne " pod jednou strechou • tak aby bolo možné 

ziska!' výhodnejAie ceny, napr. u elektrickej energie a pod., s tým, že jednotlivé 
subjekty ako odbemé miesta si budú rieAit' fakturácie samostatne; v tomto smere 
realizuje centrálnu koordináciu vrátane odberov vodného a stočného, 

dd) rieAi otázky výhodnejAieho nákupu aj iných komodit, v čom koordinuje mesto a jeho 
subjekty ako celku od rozpočtu mesta, cez zmluvné vzt'ahy, finančné vyúčtovania až 
do poslednej fázy tohto procesu, 

ee) koordinuje subjekty pri obchodovani na finančnom trhu, 
ff) zabezpečuje prostrednlctvom štatutámych zástupcov subjektov pre manažment 

mesta včasné, priehradné a úplné informácie, 
gg) zabezpečuje úzku spoluprácu a súčinnost' s pri slušnými vedúcimi oddeleni mestského 

úradu, 
hh) na základe poverenia primátora mesta podpisuje zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v zS, MS a školských zariadeniach, 
ii) podpisuje zmluvy o dotáciách na občianske združenia, športové a kultúme subjekty. 

5. Primátor mesta určil svojmu druhému zástupcovi poverenie v rozsahu povereni prvého 
zástupcu, v prlpade zastupovania prvého zástupcu počas jeho nepritomnosti. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

DOBROVOĽNÝ HASiČSKÝ ZBOR MESTA 

1. Mesto má zriadený dobrovorný hasičský zbor mesta ( ďalej len ,DHl" mesta) ako osobitný 
organizačný útvar mesta na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v meste Liptovský Mikulá~ 
uznesen Im mestského zastupiterstva zo dňa 27. júna 2013 člslo 54/2013. 

2. Organizáciu, riadenie a činnosť DHZ určuje , Požiamy poriadok mesta Liptovský Mikuláš". 

PIATA ČASŤ 

ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA 

ČI.6 
Organizácia a riadenie útvaru hlavného kontrolóra 

1. Mesto má zriadený útvar hlavného kontrolóra ( ďalej len ,ÚHK") uznesen Im mestského 
zastupiterstva zo dňa 30. marca 1995 člslo 18/1995. 

2. ÚHK riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór mesta. 
Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiterstvu. 

3. Zamestnanci ÚHK zodpovedajú za svoju činnosť hlavnému kontrolórovi mesta. 

Čl. 7 
Obsah činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

1. ÚHK zabezpečuje odborné, administratfvne a organizačné veci súvisiace s pinenim úloh 
hlavného kontrolóra. 

2. V rámci odborných veci súvisiacich s plnen Im úloh hlavného kontrolóra mesta 
zamestnanci ÚHK zabezpečujú : 
a) na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra v súlade s ust. § 181 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadeni v zneni nesko~lch zmien a doplnkov (ďalej len ,zákon o obecnom 
zriadeni") výkon kontrol v rozsahu ustanoveni § 18d zákona o obecnom zriadeni a to: 

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodámosti a elektfvnosti pri hospodáreni 
a nakladani s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý 
obec užlva podra osobitných predpisov, 

- kontrolu prijmov, výdavkov a finančných operácH mesta, 
- kontrolu vybavovania sťažnostf a petfcH, 
- kontrolu dodržiavania v~eobecne závazných právnych predpisov vrátane 

nariadeni mesta, 
- kontrolu plnenia uzneseni mestského zastupiterstva, 
- kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, 
- kontrolu plnenia ďal~lch úloh ustanovených osobitnými predpismi napr. zák. č . 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov v zneni nesko~lch zmien a doplnkov a zák. č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v zneni nesko~lch zmien a doplnkov, 

b) úlohy pri vypracúvani odborných stanovisk k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu 
záverečného účtu mesta pred schválen Im v mestskom zastupiterstve, 

c) úlohy pri spracúvani správ o výsledkoch kontroly, ktoré hlavný kontrolór predkladá 
mestskému zastupiterstvu, 

d) úlohy pri vypracúvani správy o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, 
e) úlohy pri vybavovani sťažnostf , ak tak ustanovuje zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v zneni nesko~lch zmien a doplnkov, 
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f) úlohy pri evidencii a vybavovani st'ažnostl a petlcif podra zák. č . 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v zneni nesko~lch zmien a doplnkov a podra Smemice na 
zabezpellovanie postupu vybavovania sťažnosti podra zák. o sťažnostiach a petlcil 
podra zákona o petičnom práve, 

g) ďal~ie úlohy ustanovené osobitnými predpismi. 
3. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha podla § 18d ods. 2 zákona o obecnom 

zriadeni : 
a) mestský úrad, 
b) rozpočtové a prlspevkové organizácie zriadené mestom, 
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účast', a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na uživanie, a to 
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné 
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podra osobitných predpisov 
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

4. Pri výkone kontrolnej činnosti hlavný kontrolór a zamestnanci ÚHK postupujú podra 
pravidiel, ktoré ustanovuje zák. č. 502112001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútomom audite 
v zneni neskor~lch zmien a doplnkov a Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach 
samosprávy mesta. 

5. Na ÚHK sa vedie centrálna evidencia sťažnosti a petlcif doručených mestu. 
6. ÚHK zabezpelluje povinnosti vyplývajúce zo zákona Č. 307/2014 - zákona o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovanim protispoločenskej činnosti a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov. 

ŠiESTA ČASŤ 

ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ČINNOSŤ MESTSKEJ POLiCIE 

ČI.8 
Úvodné ustanovenia 

1. Mestská policia (ďalej len ,MsP') v Liptovskom MikuiMi je zriadená mestským 
zastupiterstvom, v zmysle ustanovenia § 19 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni v zneni nesko~lch predpisov, s účinnost'ou od 01 .01 .1991 , uznesen Im MsZ Č. 
3/1991 z dna 16.08.1991 . MsP plni úlohy podla zákona SNR Č. 564/1991 Zb. o obecnej 
pollcii v zneni neskor~lch zmien a doplnkov ( ďalej ,zákon o obecnej pollcii'). 

2. Mestská policia je poriadkový útvar pOsobiaci pri zabezpečovani mestských veci verejného 
poriadku, ochrany životného prostredia v meste, plneni úloh vyplývajúcich zo v~eobecne 
závazných nariadeni mesta, z uzneseni mestského zastupitelstva a z rozhodnuti 
primátora mesta. 

3. Mestský úrad vykonáva vo vzt'ahu k MsP personálnu a mzdovú agendu na základe 
pOdkladov vyhotovených referentom oddelenia ekonomicko-administratlvneho MsP. 

4. MsP tvoria prlslu~n lci MsP prijimani v súlade so zákonom o obecnej pollcii a zamestnanci 
prijimani na základe zákona Č. 55212003 o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len 
,zákon o výkone práce vo verejnom záujme,) , na ktorých sa nevzťahuje zákon o obecnej 
pollcii. 

5. Prlslu~nlci MsP sú zamestnancami mesta. Pri plneni úloh majú postavenie verejného 
činitera. 

6. Prlslu~nlkom MsP sa mOže stat' len bezúhonná osoba, star~ia ako 21 rokov, ktorá je 
telesne, du~evne a odbo me spOsobilá na plnenie úloh MsP a má ukončené úplné stredné 
vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

7. Mestskú polleiu riadi náčelnlk MsP, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva 
mestské zastupitelstvo. 

8. Funkciu zástupcu náčelnlka MsP zriaďuje mestské zastupitelstvo na návrh primátora 
mesta. 

9. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MsP určuje 
MsZ s prihliadnutim na rozsah jej úloh. 
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10. Prlslušnlk MsP skladá srub v zmysle zákona o obecnej pollcii tohto znenia: 
.Srubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvaterov, 
zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne závazné právne predpisy." 

ČI.9 
Základné úlohy a zodpovednosti MsP 

Mestská pOlicia: 
1. plni úlohy pri zabezpe{:ovanl obecnych veci verejného poriadku v meste, spolupOsobi pri 

ochrane jeho obyvaterov a inych osOb v meste pred ohrozenlm ich života a zdravia, 
2. chráni majetok mesta, majetok ob{:anov, ako aj iny majetok v meste pred poškoden Im, 

zni{:enlm, stratou alebo zneužit1m i s využit1m ústredni zabezpe{:ujúcich signalizáciu a 
inych zabezpe{:ovaclch systémov (pult centralizovanej ochrany - PCO, kamerovy systém 
mesta ... ), 

3. dbá o ochranu životného prostredia v meste, 
4. dbá o dodržiavanie poriadku, {:istoty a hygieny v uliciach, inych verejnych priestranstvách a 

verejne prlstupnych miestach, 
5. vykonáva všeobecne závazné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiterstva a 

rozhodnutia primátora mesta, 
6. objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitny predpis, prejednáva v blokovom konani, 

priestupky ustanovené osobitnym predpisom, priestupky proti bezpe{:nosti a plynulosti 
cestnej premávky spáchané neuposlúchnut1m pokynu vyplyvajúceho z dopravnych 
zna{:iek: zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbo{:ovania, zákaz 
otá{:ania, prikázany smer jazdy, prikázany smer obchádzania, vyhradené parkovisko, 
obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravnym obmedzen Im a parkovisko 
a vyplyvajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, 
státie a vjazd vozidiel, 

7. oznamuje prlslušnym orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zisti pri plneni svojich 
úloh a ktorYch riešenie nepatri do pOsobnosti mesta a MsP, 

8. plni úlohy na úseku prevencie v rozsahu svojej pOsobnosti ustanovenej zákonom, 
9. plni úlohy podra pokynov primátora mesta, 
10. podiera sa na záchrannych prácach v prlpade vzniku živelnych pohrOm a inych 

mimoriadnych udalosti vzniknutYch na územi mesta. 
Mesto mOže vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. 

ČI.10 
Členenie MsP 

Mestská policia sa organiza{:ne {:Ienl podra organiza{:nej štruktúry MsP uvedenej v prllohe (:.2 
nasledovne: 
1. oddelenie ekonomicko-administratlvne, 
2. oddelenie technického zabezpe{:enia, 
3. oddelenie priestupkové, 
4. oddelenie opera{:né: 

a) útvar centrálneho dispe{:ingu, 
b) útvar vykonu služby. 

ČI.11 
Stupne riadenia a typy funkčných miest na MsP 

1. Na (:ele MsP je ná{:elnlk mestskej pollcie. 
2. Na MsP sa ustanovujú tieto ďalšie stupne riadenia: 

a) zástupca ná{:elnlka MsP, 
b) opera{:nl prlslušnlci MsP. 

3. Ná{:elnlk MsP zodpovedá za vykon funkcie priamo primátorovi mesta, ktorY mu je priamym 
nadriadenym a ktorY vykonáva pracovnoprávne úkony súvisiace s prlslušnlkmi 
a zamestnancami MsP. 

4. Ná{:elnlkovi MsP zodpovedá za vykon funkcie zástupca ná{:elnlka MsP a všetci ostatn I 
zamestnanci MsP. 
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5. Zástupcovi náčelnlka zodpovedajú za výkon funkcie všetci ostatn I zamestnanci MsP. 
6. Referenti oddelenia ekonomicko-administrativneho, oddelenia priestupkového a oddelenia 

technického zabezpečenia, špecialisti oddelenia priestupkového podliehajú a zodpovedajú 
za výkon funkcie zástupcovi náčelnlka MsP. 

7. Oddelenie operačné vrátane útvaru centrálneho dispečingu a útvaru výkonu služby 
zodpovedajú za plnenie svojich úloh a za výkon práce zamestnancov ktorých riadia 
zástupcovi náčelnlka MsP. 

B. Operačnl prlslušnlci riadia výkon práce prlslušnlkov MsP na útvare centrálneho dispečingu 
a všetkých prlslušnlkov MsP útvaru výkonu služby, ktorl im zodpovedajú za výkon svojich 
funkcii, ktorl sa delia na veliterov a členov hliadky MsP. 

9. Specialistom oddelenia priestupkového v prlpade pOsobenia a výkonu práce na centrálnom 
dispečingu sa zodpovedajú za výkon služby všetci prlslušnlci MsP pOsobiaci na útvare 
výkonu služby. 

10. Na Mestskej pollcii sú zavedené tieto typy funkčných miest : 
a) náčelnlk MsP, 
b) zástupca náčelnlka MsP, 
c) operačnl prlslušnlci MsP, 
d) špecialisti oddelenI/ útvarov, 
e) referenti oddelenI/útvarov, 
f) prlslušnlci MsP - velitelia hliadky, 
g) prlslušnlci MsP na útvare výkonu služby. 

Vzťahy medzi funkčnými miestami sú nasledovné : náčeln lk a zástupca náčelnlka MsP sú 
organizačne zodpovedn I za oddelenia a útvary, oddelenia a útvary sú zložené z funkčných miest 
(špecialista, referent, prlslušnlk MsP). 

ČI.12 
Náčelník MsP 

1. Náčelnlk MsP je zamestnancom mesta, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva do 
funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiterstvo. 

2. Náčelnlk MsP riadi MsP a zodpovedá za jej činnosť. 
3. Náčelnlk mestskej pollcie v rámci výkonu svojej funkcie najma: 

a) organizuje, plánuje, kontroluje a riadi prácu prlslušnlkov MsP, 
b) vypracúva mesačné plány služieb pre prlslušnlkov aj zamestnancov MsP, 
c) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku obecných veci verejného poriadku a 

o výsledkoch činnosti mestskej pollcie, o závažných udalostiach na územi mesta ho 
vyrozumie okamžite, 

d) spolupracuje sprlslušnými riaditermi oddeleni Policajného zboru (dalej len PZ) SR, 
orgánmi štátnej zdravotnlckej správy, orgánmi životného prostredia, a inými orgánmi 
a organizáciami, 

e) predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej pollcie a 
zodpovedá za hospodáme využivanie zverených prostriedkov, 

f) vo svojej činnosti využlva poznatky z činnosti iných obecných a mestských pollcil, mOže 
s nimi aj spolupracoval', ak o prlpadnej spolupráci rozhodne pri slušné obecné a 
mestské zastupiterstvo, 

g) vykonáva úkony v pracovnoprávnych vzťahoch prlslušnlkov mestskej pollcie s výnimkou 
tých, ktoré majú za následok vznik a skončen ie pracovného pomeru, podáva primátorovi 
návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahm i zamestnancov MsP, 

h) zabezpečuje odbomú prlpravu a výcvik prlslušnlkov mestskej pollcie, 
i) plni dalšie úlohy podra pokynov primátora mesta. 

Čl. 13 
Zástupca náčelníka MsP 

1. Zástupca náčelnlka MsP zastupuje náčelnlka MsP v čase jeho nepritomnosti v plnom 
rozsahu . Do funkcie ho na návrh náčelnlka MsP ustanovuje primátor mesta. 

2. Koordinuje a vyhodnocuje prevenciu kriminality v rámci MsP a MsÚ a v tejto súvislosti 
usmemuje činnosI' jednotlivých referentov, špecialistov a prlslušnlkov MsP na úseku rOznych 
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preventlvnych aktivit ( prednášková činnosť, ukážky výzbroje a výstroje, spojovacej techniky 
a pod). 

3. Pripravuje podklady k prlspevkom do regionálnych masmédiI i médii s celoslovenskou 
pOsobnosťou na úseku preventlvnych aktivit a činnosti MsP. 

4. Zúčastňuje sa školeni, seminárov v záujme vzdelávania sa v oblasti prevencie. 
5. Zástupca náčelnlka MsP najma: 

a) organizuje a vedie prlslušnlkov MsP k riadnemu plneniu hliadkovej služby a výkonu 
služby mestskej pollcie, 

b) zabezpečuje riadiacu a kontrolnú činnosť na .zmenách" a snažl sa o neustále zvyšovanie 
kvality výkonu riadnej služby prlslušnlkov MsP, 

c) je nadriadený všetkým prlslušnlkom a zamestnancom MsP vo výkone služby a je 
podriadený primátorovi mesta a náčelnlkovi MsP, 

d) predkladá mesačne náčelnlkovi záznamy o vykonaných kontrolách výkonu služby 
prlslušnlkov MsP, s návrhom riešenia nedostatkov zistených počas kontrol, 

e) kontroluje všetku dokumentáciu týkajúcu sa výkonu služby, ktorá je na MsP vedená, 
f) vykonáva koord inačnú činnosť medzi jednotlivými .zmenami" MsP, neustále pracuje 

s operačnými prlslušnlkmi MsP, 
g) predkladá náčelnlkovi MsP návrhy na káme opatrenia jemu podriadených prlslušnlkov pri 

porušeni pracovnej discipllny v zmysle Zákonnika práce, zákona o výkone práce vo 
verejnom záujme a intemých predpisov mesta a MsP, 

h) predkladá návrhy na mimoriadne odmeny a pochvaly za splnenie mimoriadnych úloh, 
i) vykonáva vstupné, priebežné a výstupné kontroly v spisoch pridelených spracovaterom, 

dohliada na dodržiavanie zákonnosti v rámci objasňovan ia a dokumentovania 
priestupkov v zmysle platných legislatlvnych noriem SR, 

D kontroluje uderovanie blokových pokút prlslušnlkmi MsP, ich spracovanie a zúčtovanie 
(odovzdanie) povereným prlslušnlkom MsP, 

k) zodpovedá za technický stav služobných zbrani - 1 x mesačne tieto kontroluje a taktiež 
kontroluje početný stav streliva na MsP a výsledky týchto kontrol vyznačl v knihe zbrani 
a streliva, 

I) v prlpade vážnej mimoriadnej udalosti (strata zbrane a pod.), túto skutočnosť ihneď 
oznámi náčelnlkovi MsP, Okresnému riaditerstvu PZ SR a primátorovi mesta, 

m) plni ostatné prikazy podra pokynov nadriadených v zmysle platných predpisov SR. 

ČI,14 
Oddelenie ekonomicko-administratívne MsP 

Oddelenie ekonomicko-administratlvne na MsP zabezpečuje úlohy v súvislosti s ekonomickými 
a personálnymi činnosťami a s materiálno-technickým zabezpečlm prlslušnlkov MsP, najma: 
1. podra požiadaviek a pokynov nadriadených a v súlade s právnymi predpismi SR, 

vypracováva rozpočet MsP, sleduje jeho dodržiavanie a čerpanie, predkladá náčelnlkovi MsP 
stav čerpania finančných náležitosti v zmysle jednotlivých kapitol rozpočtu a spolupracuje 
podra potrieb s oddelenim ekonomiky MsÚ, 

2. zabezpečuje podklady a zodpovedá za vedenie účtovnej evidencie podra jednotlivých 
položiek rozpočtu MsP, vykonáva účtovanie rozpočtových prljmov a výdavkov MsP, 

3. spracováva podklady do mzdovej agendy za MsP, kontroluje a vykonáva opravy výkazov 
mzdových nárokov zamestnancov MsP a včas ich odovzdá mzdovej učtámi, 

4. zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám, vedie ich evidenciu, 
zodpovedá za likvidáciu faktúr od dodávaterov v stanovenom term lne splatnosti, 

5. eviduje a upravuje vyúčtovanie cestovných pri kazov zamestnancov MsP pri služobných 
cestách, 

6. v rámci poverenia primátorom inkasuje od prlslušnlkov MsP finančnú hotovosť za udelené 
blokové pokuty a odvádza ich do hlavnej pokladne MsÚ, 

7. škodovej komisii oznamuje vzniknuté škody - pri ich vzniku spisuje s prlslušnlkmi MsP 
zodpovednými za škodu .Protokol o škode", ktorý bezodkladne odovzdá škodovej komisii na 
MsU, 

8. v rozsahu určenom nadriadeným pripravuje a vedie .prlslušnú agendu personálnej oblasti 
prlslušnlkova zamestnancov MsP, 

9. pravidelne vyhodnocuje stav platieb pripojených subjektov na PCO, 
10. zabezpečuje ekonomický prieskum trhu, nákup, uskladnenie a výdaj materiálno -technického 

zabezpečenia a výpočtovej techniky, 
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11 . vedie a zabezpeeuje potrebnú evidenciu a podklady potrebné na prevádzku kamerového 
monitorovacieho systému MsP, 

12. zabezpeeuje administratrvne práce a plsomnú agendu vedenia mestskej polIcie, 
13. preberá a eviduje plsomnú agendu MsP v protokole plsomnostr a zároveň vedie evidenciu 

protokolu došlej plsomnej agendy v elektronickej podobe, 
14. zabezpeeuje a eviduje požiadavky štátnej a verejnej správy, okresných a krajských súdov 

a iných organizácii, 
15. zabezpeeuje archivovanie materiálov, zabezpeeuje zápisnice z porád, prlpravu školenI 

a pod .. 

Čl. 15 
Oddelenie technického zabezpečenia MsP 

Oddelenie technického zabezpeeenia vykonáva a plnI úlohy materiálno technického 
zabezpeeenia a iné uroené einnosti najma: 
1. podra potreby plni úlohy prlslušnlka centrálneho dispeeingu, 
2. zodpovedá za pripojovanie, odpojovanie a chod PCO a jeho prislušenstva, vedie potrebnú 

evidenciu a pripravuje potrebnú dokumentáciu k pripojeniu objektov (doklady, nákresy 
objektov ... ), 

3. oboznamuje prlslušnlkov MsP vykonávajúcich einnost' na úseku ochrany objektov s novými 
prvkami, 

4. v prlpade poruchy na zariadeni PCO zabezpeeuje odstraňovanie ponúch cez dodávaterské 
subjekty, 

5. zálohuje zistené protiprávne konania cestou kamerového monitorovacieho systému MsP 
a spracováva potrebné audio a vIdeo záznamy pre ďalšiu služobnú potrebu a tieto podra 
potreby zálohuje na prlslušných pamaťových nosieoch, 

6. zabezpeeuje prevádzkyschopnost', obstarávanie a údržbu informaeno-technických 
prostriedkov pre potreby MsP, 

7. podiera sa na aktualizácii webovej stránky MsP, 
8. vykonáva a zabezpeeuje podra potreby opravy a údržbu materiálno-technického 

zabezpeeenia útvaru MsP, 
9. zabezpeeuje nákup spotrebného materiálu, zodpovedá za ostatné technické vybavenie MsP, 

za jeho riadny chod a udržiavanie v prevádzke ( RDST. svietidlá SCV, fotoaparáty a pod.). 

Čl. 16 
Oddelenie priestupkové MsP 

1. Priestupkové oddelenie útvaru mestskej pollcie tvoria zamestnanci, ktorl vykonávajú úkony 
v rámci objasňovania a dokumentovania protiprávnych konani, preverujú podnety a sťažnosti 
obeanov a iné úkony s tým spojené a vykonávajú aj iné einnosti podra pokynov 
nadriadených. 

2. Specialista je prlslušnlk MsP, ktorý najma: 
a) plnI úlohy a povinnosti v zmysle zákona SNR e. 564/1991 Zb. o obecnej pollcii 

v platnom zneni a prlslušných platných legislatrvnych noriem SR a interných aktov 
mesta a MsP Liptovský Mikuláš, 

b) vykonáva objasňovanie a dokumentovanie protiprávnych konani v zmysle zákona 
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom zneni, 

c) odstupuje delikty, v ktorých vzniká podozrenie zo spáchania trestného einu vecne 
a miestne prlslušným útvarom Policajného zboru SR, 

d) odstupuje protiprávne konania na správne konanie na Obvodný úrad odbor všeobecnej 
vnútornej správy priestupkového oddelenia, na Mestský úrad mesta Liptovský Mikuláš 
a ostatným prlslušným správnym orgánom v súlade so zákonom o správnom konanI e. 
71/1967 Zb. v platnom zneni, 

e) vykonáva procesné úkony pri objasňovani a dokumentovanI priestupkov, zabezpeeuje 
odborné vyjadrenia a stanoviská, ako aj ostatné úkony potrebné pre priestupkové 
konanie, 

f) pri riešeni spisov postupuje v súlade so zákonom e. 372/1990 zb. o priestupkoch 
v zneni neskoršich zmien a doplnkov, v súlade so zákonom e. 71/1967 o správnom 
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konanI v znenI neskor~lch zmien a doplnkov a s ďal~lmi súvisiacimi zákonmi a VZN 
mesta Liptovský Mikulá~, 

g) podla potreby zastupuje a plnI úlohy opera{;ného prlslu~nlka MsP, prlslu~nlka 
centrálneho dispe{;ingu, prIpadne (;Iena hliadky MsP, 

h) podla pokynu nadriadeného zamestnanca plnI uložené úlohy formou operatlvnej hliadky 
MsP v civilnom odeve na úseku priestupkov a prevencie vytvára a aktualizuje databázu 
o ohrozených jedincoch a skupinách v meste, priebežne analyzuje situáciu v meste 
v tejto oblasti a vykonáva (;innosť, ktorou bol poverený nadriadeným, 

i) vedie potrebnú komplexnú evidenciu súvisiacu s priestupkovým oddelen Im, 
i) zabezpe{;uje administratlvne práce a plsomnú agendu so súdmi a exekútormi, 
k) vedie evidenciu blokov na pokuty neuhradené na mieste prlslu~nlkmi MsP, 
I) vypracováva, odovzdáva podklady, spolupracuje s MsÚ pri kontrole a je zodpovedný za 

inventarizáciu pohladávok vo{;i mestu s neuhradených blokov na pokuty nezaplatenú 
na mieste prlslu~nlkmi MsP, 

m) vyhotovuje a zasiela návrhy na exekúciu a vykonáva potrebné administratlvne úkony 
s tým spojené, vrátane vedenia potrebných evidencii o exeku{;ných konaniach. 

3. Referent najmä: 
a) vedie požadovanú agendu súvisiacu s rie~enlm priestupkov rie~ených prlslu~nlkmi MsP, 
b) podla potreby v rámci poverenia primátorom mesta inkasuje od prlslu~nlkov MsP 

finan{;nú hotovosť za udelené blokové pokuty a odvádza ich do hlavnej pokladne MsÚ, 
c) plnI ostatné úlohy ako aj ďal~ie pokyny nadriadených v zmysle platných predpisov SR. 

Čl. 17 
Operačné oddelenie MsP 

1. Výkonným útvarom mestskej pollcie je • zmena .' .Zmenu' tvorI opera{;ný prlslu~nlk MsP. 
ktorý ju riadi a hliadky MsP, ktoré tvoria prlslu~nlci MsP. Sú{;asťou .zmeny' sú aj prlslu~nlci 
MsP, ktorl sú zaradenI na útvare centrálneho dispe{;ingu. V (;ase neprItomnosti opera{;ného 
prlslu~nlka MsP ho zastupuje prlslu~nlk MsP ur{;ený ná{;elnlkom MsP, alebo jeho 
zástupcom. 

2. Opera{;ný prlslu~nlk MsP najma: 
a) podáva ná{;elnlkovi MsP správy o výsledkoch (;innosti .zmeny', o závažných udalostiach 

vyrozumie ná{;elnlka MsP okamžite, 
b) kontroluje {;innosť vykonávanú prlslu~nlkm i .zmeny' MsP a vedie predplsané záznamy 

o tejto (;innosti, 
c) dbá na dodržiavanie ustanovenI zákona (;. 564/1991 Zb. o obecnej pollcii v 

platnom znenI prlslu~nlkov MsP vo svojej .zmene', 
d) organizuje prácu podriadených prlslu~nlkov MsP, 
e) podáva zástupcovi MsP, alebo ná{;elnlkovi MsP správy o stave vecI verejného poriadku 

na územI mesta a o výsledkoch (;innosti svojej .zmeny', 
I) predkladá požiadavky na zabezpe{;enie a zlep~enie (;innosti .zmeny' MsP, 
g) zodpovedá za hospodáme využIvanie zverených prostriedkov - služobných vozidiel, 

výstrojných a výzbrojných sú{;astl a ostatných technických prostriedkov na MsP, 
h) zabezpe{;uje riadne odovzdanie a prevzatie služby, vrátane plsomného záznamu 

o odovzdanI a prevzati služby ( technického vybavenia, zbranI, vysiela{;iek, inventáru 
služobných miestnosti, služobných vozidiel, plsomnej dokumentácie ... ), 

i) preberá odkazy od predo~lého velitela .zmeny' potrebné pre (;innosť svojej .zmeny', 
i) vykonáva zadelenie prlslu~nlkov .zmeny' MsP na prlslu~né úseky, s riadnym zápisom 

do knihy služieb, uskutoMuje in~truktáž o stálych úlohách, kontroluje ustrojenosť 
prlslu~nlkov .zmeny' MsP, upres~uje pokyny pre výkon služby prlslu~nlkov MsP, 

k) rie~i a predkladá požiadavky na výstroj né sú{;iastky svojej .zmeny' MsP, 
I) vydáva, kontroluje a preberá zbrane pre prlslu~nlkov .zmeny' MsP, 
m) zabezpe{;uje podklady k odpovediam na sťažnosti ob{;anov a postupuje ich podla 

prlslu~nosti na ďal~ie rie~enie, 
n) preberá prlkazy a nariadenia ná{;elnlka MsP a zástupcu ná{;elnlka a zabezpe{;uje ich 

realizáciu a kontrolu plnenie, 
o) zabezpe{;uje úlohy vyplývajúce zo strediska registrácie poplach ov resp. iných zverených 

technických prostriedkov, 
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p) zabezpečuje cestou hliadok MsP vykonávanie neodkladných úkonov pri riešeni 
protiprávnych konani, ktoré nie je možné vyriešiľ na mieste, 

q) určuje veliterov hliadky nim riadených prlslušnlkov MsP tvoriacich hliadku MsP, 
r) plni ostatné úlohy podra pokynov nadriadených v zmysle platných predpisov SR. 

Útvar centrálneho dispečingu 
Zamestnanec MsP vykonávajúci prácu na centrálnom dispečingu , zabezpečuje nepretržitú 
akcieschopnosť mestskej poHcie a kontakt s občanmi. V rámci svojej činnosti najma: 

a) prijima a vyhodnocuje informácie, koordinuje výkon služby hliadok mestskej poHcie, 
b) zabezpečuje zákrok hliadok MsP na všetky prijaté podnety, 
c) poskytuje pomoc hliadkam MsP na ich priame vyžiadanie pri výkone služby, 
d) zabezpečuje súčinnosť hliadok mestskej pollcie s útvarmi PZ SR, HaZZ SR, resp_ iných 

zložiek, 
e) oznamuje náčelnikovi MsP vznik mimoriadnych udalostf a podiera sa na ich riešeni, 
f) vedie predpisanú dokumentáciu o svojej činnosti a činnosti MsP, 
g) obsluhuje spojovacie zariadenia, výpočtovú techniku, kamerový monitorovaci systém 

a iné zverené technické prostriedky na MsP, 
h) vedie štatistiku MsP podra požiadaviek náčelnlka MsP a ostatných nadriadených, 
i) plni povinnosti vyplývajúce z obsluhy strediska registrácie poplaChOV (PCO) 

a kamerového systému na MsP, 
j) vedie požadovanú agendu súvisiacu s riešen Im priestupkov riešených prislušnlkmi MsP, 
k) podra potreby v rámci poverenia primátorom mesta inkasuje od prlslušnlkov MsP 

finančnú hotovosť za udelené blokové pokuty a odvádza ich do hlavnej pokladne MsÚ, 
I) plni ostatné úlohy ako aj ďalšie pokyny nadriadených v zmysle platných predpisov SR. 

Útvar výkonu služby 
Prislušnici MsP zaradeni na útvare výkonu služby sa delia na prlslušnikov MsP vykonávajúcich 
funkciu veliteľa hliadky MsP, ktorého určuje pri rozdeleni služby operačný prlslušnik MsP, 
pričom veliter hliadky vykonáva navyše dozor nad hliadkovou službou vo svojej hliadke MsP a na 
členov hliadky MsP. V rámci svojej činnosti prlslušnik MsP zaradený na tomto útvare najma: 

a) sleduje a kontroluje dodržiavanie právnych predpiSOV pre ochranu verejného poriadku, 
pravidiel občianskeho spolunažlvania, chráni bezpečnosť osOb a majetku a zistené 
nedostatky rieši v súlade s platnými právnymi predpismi SR, 

b) sleduje a kontroluje dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách a verejne 
pristupných miestach na územi mesta, 

c) chráni pred poškodenim a zn ičen im verejne - prospešné zariadenia, 
d) sleduje a kontroluje riadnu úpravu a osvetlenie vozoviek a chodnikov, iných verejných 

komunikácii , ako aj stav dopravného značenia a orientačných tabúl v meste, 
e) sleduje dodržiavanie otváracich a zatváracich hodin reštauračných zariadeni 

a dodržiavanie zákazu predaja alkoholických nápojov osobám mladšim ako 18 rokov 
a podnapitým osobám, 

f) sleduje či je správne uživaná štátna zástava, štátny a mestský znak, 
g) upozorfluje fyzické a právnické osoby na zistené nedostatky pri výkone služby, 
h) rieši zistené protiprávne konania v zmysle platných právnych noriem SR, 
i) dohliada na dodržiavanie pravidiel o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

v medziach stanovených zákonom Č. 564/1991 Z. o obecnej pollcii v zneni neskoršich 
zmien a doplnkov, 

j) sleduje a kontroluje dodržiavanie ostatných VZN mesta Liptovský Mikuláš, 
k) v prlpade určenia operačným prislušnlkom MsP do funkcie velitera hliadky MsP 

vykonáva dozor nad hliadkovou službou vo svojej hliadke MsP, zodpovedá za činnosť 
hliadky, odborne riadi výkon služby podriadeného a prideleného člena hliadky MsP, 
podáva operačnému prlslušnlkovi MsP požiadavky na lustráciu veci a osOb z PC, 
spolupracuje a ostatnými velitermi hliadok, podáva poznatky a podozrenia z trestnej 
a priestupkovej činnosti zistených pri výkone služby operačnému prlslušnlkovi MsP, plni 
funkciu člena hliadky MsP a plni ostatné úlohy aj ako člen hliadky MsP, 

I) vedie predplsanú internú evidenciu o pracovnej činnosti MsP a ďalšiu administratfvnu 
činnosť podra pokynov nadriadených, 

m) plni ostatné úlohy podra pokynov nadriadených aj v oblasti prevencie v zmysle platných 
predpisov SR. 
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Čl. 18 
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP 

1. Mestskú pollciu tvoria prlslušnlci MsP, ktorl sú zamestnancami mesta Liptovský Mikuláš. Pri 
plneni úloh majú postavenie verejného činitera. 

2. Prlslušnlk MsP pri plneni úloh je povinný najmä: 
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť 

pokynmi náčelnlka MsP, pripadne pokynmi primátora mesta, 
b) dbať na vážnosť, česť a dOstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom 

v súvislosti s činnosťou mestskej pollcie vznikla bezdOvodná ujma a prlpadný zásah do 
ich práva slobOd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného 
zákrokom, 

c) zakročiť podra svojich možnosti a schopnosti v medziach zákona a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, pripadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je 
dOvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný 
správny delikt alebo je iným spOsobom rušený verejný poriadok na územi mesta, 

dl zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozi škoda na majetku, nemusi tak urobiť, 
ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby, 

e) oznámiť v prlpade, že bol spáchaný trestný čin, vec PZ SR, alebo prokurátorovi a podra 
povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osOb na miesto činu, 

f) poučiť pri vykonávani zákrokov osoby o ich právach, 
g) oznamovať bezodkladne náčelnlkovi MsP zavady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo 

sťažujú výkon jeho činnosti. 
3. Prlslušnlk MsP pri plneni úloh postupuje podra platných zákonov SR, pričom je oprávnený 

najmä: 
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od 

iného protiprávneho konania, 
b) ukladať a vyberať v blokovom konani pokuty za priestupky (§ 3 ods. 1 plsm. fi zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej pollcii v platnom zneni), zistené pri plneni úloh, 
c) objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3 plsm. el zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni 

neskoršich zmien a doplnkov), ak ide o priestupky, ktoré je oprávnený prejednávať 
v blokovom konani (§ 3 ods. 1 plsm. fi zákona 564/1991 Zb. o obecnej pollcii v zneni 
neskoršich zmien a doplnkov " zistené pri plneni svojich úloh, 

h) obmedziť osobnú slobodu osobe pristihnutej pri spáchanl, alebo bezprostredne po 
spáchanl trestného činu a túto ihneď odovzdať najbližšiemu útvaru PZ SR, 

i) presvedčiť sa, či osoba, ktorú zadržiavajú nie je ozbrojená, alebo či nemá pri sebe inú 
vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, pripadne takú vec odobrať, 

il prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa na 
nich nezdržiaval, pokiar to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh MsP alebo obce, 

k) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednávať v blokovom konani, alebo ak ide 
o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie, 

I) je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti, požadovať vysvetlenia od osOb, ktoré 
mOžu prispieť k objasneniu skutočnosti dOležitých pre odhalenie priestupku a zistenie 
jeho páchatera, 

ml ak je dOvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, alebo ak hrozi závažná 
škoda na majetku, je prlslušnlk MsP oprávnený otvoriť byt, resp. inú nehnuternosť, 
vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, 

nl pri výkone svojej činnosti je prlslušnlk mestskej pollcie oprávnený použiť donucovacie 
prostriedky v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej pollcii v zneni neskoršich zmien 
a doplnkov. 

4. Prlslušnlk MsP nosi pri pracovnej činnosti zbraň a je oprávnený ju použiť v pripadne nutnej 
obrany, krajnej núdze a na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje chránený objekt 
alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku odpustilo. Prlslušnlk 
MsP je ďalej oprávnený použiť úder a hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu 
v medziach zákona Č. 564/1991 Zb. o obecnej pollcii v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 
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ČI.19 
Rovnošata, preukaz a funkčné označenie príslušníkov MsP 

1. Rovnoiata a jej sútasti sú určené vyhláäkou MV SR Č. 53212003 Z. z. a internou smemicou 
MsP o priderovani výstrojných a výzbrojných sútastl, ich životnosti a údržbe. 

2. Preukaz prisluinika MsP obsahuje v zmysle zákona 564/91 Zb. o obecnej pollcii v znen i 
neskorälch zmien a doplnkov: fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné člslo, názov 
.mestská policia", názov mesta a podpis primátora mesta. 

3. Funkčné označenie prlslušnlkov Mestskej pollcie je nasledovné: 
a) člen a veliter hliadky 1 zlatý prúžok na výložke 
b) operačný prlslušnlk MsP 

a špecialista na priestupkovom oddeleni 2 zlaté prúžky na výložke 
3 zlaté prúžky na výložke 
4 zlaté prúžky na výložke 

c) zástupca náčelnlka MsP 
d) náčelnlk MsP 

Čl. 20 
Vzťahy MsP k iným organízáciám 

1. Mestská policia spolupracuje pri plneni svojich úloh s prlsluänými útvarmi Policajného zboru 
SR, Hall, dobrovornými požiamyml zbormi, s inými ätátnymi orgánmi, s podnikaterskými 
subjektmi, ako aj s ďalšimi organizáciami a inštitúciami pOsobiacimi na územi mesta 
Liptovský Mikuláš (napr.: Obvodný úrad - oddelenie všeobecnej vnútornej správy, Obvodný 
úrad životného prostredia, ... ). 

2. Mestská policia mOže fyzickým aj právnickým osobám na ich požiadanie poskytovať na 
základe zmluvy a za finančnú úhradu odbomé služby, technické a iné prostriedky. 

3. Zmluvy o poskytovani odborných služieb, technických a iných prostriedkov mestskou pollciou 
právnickým a fyzickým osobám uzatvára primátor mesta na základe podkladov pripravených 
náčelnlkom MsP. 

SIEDMA ČASŤ 

ORGANIZÁCIA A RIADENIE MESTSKÉHO ÚRADU 

Čl. 21 
Úvodné ustanovenía 

1. MsÚ zabezpečuje organizačné a administratlvne veci mestského zastupiterstva a primátora, 
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiterstvom prostrednlctvom zamestnancov mesta. 

2. Mestský úrad zabezpečuje výkon samosprávnych funkcii mesta a výkon štátnej správy 
v rozsahu vymedzenom platnými právnymi predpismi. V takto stanovenom rámci najmä: 
a) zabezpečuje plsomnú agendu väetkých orgánov mesta a orgánov mestského 

zastupiterstva a je podaterňou a výpravňou plsomnostl mesta, 
b) zabezpečuje odborné podkladyainé plsomnosti na rokovanie mestského zastupiterstva, 

mestskej rady a komisii mestského zastupiterstva, 
c) zabezpečuje výkon všetkých rozhodnuti primátora, vydaných v správnom konani, 
d) vykonáva všeobecne záväZné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiterstva, 

mestskej rady, komisii MsZ a rozhodnutia primátora mesta, 
e) vedie evidenciu majetku mesta, prehrad o hospodáreni s nim a vyvlja podnikaterské 

aktivity na jeho zveraďovanie, 
f) zabezpečuje prehrad o finančných zdrojoch mesta a nakladanie s nimi, 
g) zabezpečuje materiálne podmienky pre činnosť orgánov mesta, 
h) zabezpečuje prenos informácii medzi orgánmi mesta, vyšälmi územnými celkami, 

obtanmi, štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, 
i) vytvára podmienky pre sociálnu starostlivosť mesta o obtanov mesta a ich kultú me 

potreby, 
il vytvára podmienky pre civilnú ochranu obyvaterov mesta pri vojnovom ohrozeni, 

živelných pohromách, priemyselných haváriách a pod., 
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k) vypracováva plsomné vyhotovenia všetkých rozhodnuti primátora mesta vydaných 
v správnom a daňovom konani, 

I) zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zmluvy o zriadeni spoločného obecného úradu, 
m) rozsah výkonu samosprávnych funkcii a štátnej správy podra predchádzajúceho odseku 

sa primerane vzťahuje aj na osobitné organizačné útvary mesta. 

Čl. 22 
Členenie mestského úradu 

1. Základnými organizačnými útvarmi MsÚ sú odbory a im podriadené oddelenia. Odbory a 
oddelenia vedú ich vedúci. Oddelenie v rámci odboru mOže viesť vedúci oddelenia ak tak 
rozhodne primátor mesta. 

2. Mestský úrad sa členi na jednotlivé odbory, oddelenia a útvary zabezpečujúce činnosť 
zverenú im organizačným poriadkom takto : 
a) Kancelária vedenia mesta a personalistika 

b) Útvar prednostu 
Útvar hlavného architekta 
Oddelenie informatiky 
Oddelenie marketingu a podnikania 
Oddelenie mládeže, športu a kultúry 
Oddelenie správy by10v a neby10vých priestorov 
Oddelenie projektového manažmentu 
Komunálny manažér a vnútorný auditor 
Sociálny manažér pre MRK 

c) Odbor finančný 
Kredit manažér 
Oddelenie rozpočtu, účtovnietva a majetku 
Oddelenie miestnych dani a poplatkov 
Oddelenie mzdovej agendy 

d) Odbor vnútornej správy 
Oddelenie interných služieb 
Matričný úrad, ohlasovňa poby1ov 

e) Odbor právny 
Oddelenie právnych služieb 
Oddelenie majetkovoprávne 

f) Odbor výstavby 
Oddelenie prlpravy stavieb 
Oddelenie realizácie stavieb 

g) Odbor ÚR a SP 
Oddelenie ÚR a SP 
Oddelenie ŠFRB 

h) Odbor životného prostredia a dopravy 
Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP 
Oddelenie životného prostredia a pornohospodárstva 

i) Odbor školstva 
Oddelenie škOl a školských zariadeni 

j) Odbor sociálny 
Oddelenie bytových a sociálnych veci 
KG Hlboké 
Oddelenie sociálnych služieb 
Detské jasle inštrukčné 
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3. Na MsÚ je zriadené Centrum služieb obeanom mesta (ďalej len .C-SOM"). C-SOM je 
pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené krúčové procesy založené na 
priamom rokovani s klientom a ktoré poskytuje dostupnosť infonnácil a služieb. 

4. C-SOM nie je samostatným útvarom. Je tvorené zamestnancami pri slušných oddeleni 
MsÚ, ktorých agendu pracovisko v prevažnej miere zabezpečuje. Výber zamestnancov 
pracoviska je v kompetencii prlslušného vedúceho a prlslušným vedúcim sú zamestnanci 
aj riadeni. 

5. Organizačne je prevádzka C-SOM zabezpečovaná prostrednlctvom odboru vnútomej 
správy MsÚ. 

6. C-SOM má nasledovné pracoviská: 
a) podateIňa , infonnácie, 
b) matričný úrad, 
c) ohlasovňa pobytov, 
d) pokladňa, 
e) správa dani a poplatkov, 
f) agenda sociálnych veci a bytová agenda. 

ČI,23 
Stupne riadenia a typy funkčných miest 

1. Na čele MsÚ je prednosta mestského úradu. 
2. Na MsÚ sa ustanovujú tieto ďalšie stupne riadenia: 

a) kancelária primátora mesta, 
b) útvar prednostu MsÚ, 
c) oddelenia a útvary priamo riadené prednostom MsÚ, 
b) vedúci odborov, 
c) vedúci oddeleni, 
d) vedúci útvarov a zariadeni bez právnej subjektivity, 
e) špecialisti, 
e) referáty. 

3. Prednosta MsÚ zodpovedá za výkon funkcie primátorovi mesta. 
4. Prednostovi MsÚ zodpovedajú za výkon funkcie vedúci odborov, vedúci útvarov, vedúci 

oddeleni: infonnatiky, marketingu a podnikania, mládeže, športu a kultúry, správy bytov 
a nebytových priestorov, projektového manažmentu, komunálny manažér a vnútomý 
auditor a sociálny manažér pre MRK. 

5. Ostatnl vedúci oddeleni, špecialisti a referenti voddelenl kde nie je vedúci oddelenia 
zodpovedajú za výkon funkcie vedúcemu odboru. Oddelenie, ktoré nemá vedúceho 
oddelenia koordinuje špecialista poverený vedúcim odboru. 

6. $pecialisti a referenti v oddeleni kde je vedúci, zodpovedajú za výkon funkcie vedúcemu 
oddelenia. 

7. Vedúci odborov a oddeleni zodpovedajú za plnenie úloh odborov a oddeleni a za výkon 
práce zamestnancov ktorých riadia. 

8. Vedúci zariadeni bez právnej subjektivity zodpovedajú za výkon funkcie vedúcemu odboru 
pod ktoré organizačne patria. 

9. Vedúcemu odboru povereného zastupovanim prednostu MsÚ v prlpade nepritomnosti 
prednostu zodpovedajú za výkon funkcie vedúci odborov, oddeleni I útvarov,. 

10. Kancelária vedenia mesta má štatút oddelenia. Zabezpečuje úlohy určené primátorom 
mesta a pracovnoprávne a personálne spadá pod prednostu MsÚ. 

11. Na MsÚ sú zavedené tri typy funkčných miest : 
a) vedúci odboru - zodpovedá za nastavenie procesov odboru, za rozdelovanie práce, 

za výstupy odboru, za rozširovanie zastupiternosti jednotlivých zamestnancov 
a previazanie výkonnosti so systémom motivácie; vedúci odboru mOže vykonávať aj 
činnosti vedúceho oddelenia zabezpečuje koordináciu činnosti medzi oddeleniami 
odboru a horizontálne koordináciu na úrovni ostatných odborov; 

b) vedúci oddelenia/špecialista poverený vedúcim odboru riaden Im oddelenia ( oddelenia 
bez vedúceho) - metodicky riadi oddelenie a vykonáva aj činnosti referentov; je 
disciplináme podriadený vedúcemu odboru a odbome nadriadený špecialistom a 
referentom oddelenia. Na špecialistov poverených vedúcim odboru mOže byt' 
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prenesená časť riadiacich kompetencii vedúceho oddelenia, plni potom úlohu 
vedúceho oddelenia; 

c) referent/asistent vykonáva prácu a zodpovedá za výstupy, je disciplináme podriadený 
vedúcemu odboru/oddelenia, odbome podriadený prlslušnému špecialistovi. 

12. Vzťahy medzi funkčnými miestami sú nasledovné: 
a) vedúci je organizačne zodpovedný za odbor, oddelenie, 
b) odbor, oddelenie je zložené z funkčných miest (špecialista, referent), 
c) vedúci mOže zastupovať referenta v prlpade, že toto miesto nie je personálne 

obsadené. 

Čl. 24 
Riadenie a zastupovanie 

1. MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Je oprávnený podpisovať plsomnosti 
operatlvnej a organizačnej povahy neobsahujúce rozhodnutia vo veci, ktorých priprava 
vyžaduje koordináciu viacerých organizačných útvarov MsÚ. V čase nepritomnosti 
prednostu zastupuje zástupca prednostu. 

2. Spolu s primátorom mesta podpisuje prednosta MsÚ zápisnice zo zasadnutl mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady. 

3. MsÚ má zriadenú funkciu zástupcu prednostu, ktorý súčasne vykonáva aj funkciu na 
úrovni vedúceho odboru. Plni úlohy v rozsahu poverenia. 

4. Odbory a oddelenia riadia prlslušnl vedúci. Zodpovedajú za vecnú, obsahovú a formálnu 
správnosť plsomnostl obsahujúcich rozhodnutie vo veci, predkladaných primátorovi mesta 
k podpisu, ktorú potvrdzujú parafovanlm na kópii rozhodnutia. Podpisujú plsomnosti 
operatlvnej a organizačnej povahy obsahujúce rozhodnutia vo veci, súvisiace s obsahom 
činnosti nimi riadeného organizačného útvaru. 

5. Podpisujú rozhodnutia o právach, právnom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
fyzických a právnických osOb v oblasti verejnej správy ak ich na to poveril primátor mesta 
v súlade s ust. § 13 ods.5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich 
zmien a doplnkov. 

6. Zariadenia bez právnej subjektivity a preddavkové organizácie riadia ich vedúci. 
7. Vedúcich odborov, oddeleni, osobitných organizačných útvarov a vedúcich zariadeni bez 

právnej subjektivity počas ich nepritomnosti zastupujú nimi povereni zástupcovia. 

Čl. 25 
Prednosta MsÚ 

1. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva do funkcie primátor mesta na 
dobu neurčitú. 

2. Vedie a organizuje prácu mestského úradu. 
3. Riadi a kontroluje činnosť vedúcich odborov, oddeleni a útvarov priamo riadených 

prednostom MsÚ. 
4. Prideľuje došlú poštu úradu na vecné vybavenie. 
5. Navrhuje: 

a) optimálnu formu organizácie úradu, 
b) navrhuje primátorovi mesta prijimanie zamestnancov mesta do pracovného pomeru, 

ich zaraďovanie do funkcii a ich platové zaradenie, 
c) navrhuje primátorovi mesta zmeny platových pomerov zamestnancov mesta, 

mimoriadne odmeny zamestnancov mesta. 
6. Zodpovedá za: 

a) tvorbu stratégie riadenia ľudských zdrojov vo všetkých jeho oblastiach, vrátane výberu 
zamestnancov, procesu adaptácie, systému vzdelávania a odmeňovania, 

b) realizáciu výberových konani na obsadenie funkčných miest vedúcich zamestnancov 
mesta, riaditeľov prlspevkových a rozpočtových organizácii, okrem riaditeľov 
a vedúcich škOl a školských zariadeni, 

c) vypracovanie všeobecne závazných predpisov na úrovni mesta vo zverenej 
oblasti, vnútorných noriem, predpisova smemlc. 

7. Zabezpečuje: 
a) výkon rozhodnuti mestského zastupiteľstva a rozhodnuti primátora, 
b) jednotný postup odborov, oddeleni a ich spoluprácu pri plneni úloh MsÚ, 
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c) účelnú organizáciu práce odborov a oddeleni MsÚ, o plynulý chod ich práce 
a o výmenu skúsenosti medzi nimi, 

d) dodržiavanie výkonu samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu 
vymedzenom právnymi predpismi a podra potreby navrhuje primátorovi opatrenia na 
zlepšenie výkonu samosprávy, 

e) vyhovujúce materiálno·technické vybavenie MsÚ, 
f) mobilizáciu všetkých zdrojov a ich efektlvne využitie pre zabezpečenie základných 

funkcii mesta i rozvoja mesta, 
g) zabezpečuje ďalšie úlohy podra rozhodnutia primátora. 

8. Spolupracuje a podieľa sa na: 
a) priprave programu rokovania mestskej rady a mestského zastupiterstva, 
b) priprave podkladov pri zakladani obchodných spoločnosti s majetkovou účast'ou 

mesta, 
c) koordinácii všetkých vhodných foriem služieb poskytovaných prlspevkovými 

a rozpočtovými organizáciami mesta a vypracováva v spolupráci s ostatnými odbormi 
a oddeleniami návrhy na ich rozvoj, 

d) posudzovani návrhov rozpočtov ako aj rozborov hospodárskej činnosti riadených 
organizácii, 

e) spracovávani návrhov na transformáciu alebo iné zmeny týkajúce sa spOsob u 
hospodárenia organizácii mesta a ich organizačného usporiadania. 

9. Spolu so zástupcom primátora koordinuje prlpravu zasadnutl mestského zastupiterstva 
a mestskej rady. 

10. Rieši st'ažnosti obyvaterov mesta na činnost' odborov a oddeleni MsÚ. 
11 . Preveruje podnety právnických alebo fyzických osOb na porušenie povinnosti zamestnanca 

podra zákona o verejnej službe. 
12. Zúčastnuje sa rokovani mestského zastupiterstva a mestskej rady s hlasom poradným. 
13. Pripravuje podklady pre vyhodnotenie práce riaditerov prlspevkových a rozpočtových 

organizácii mesta s výnimkou riadite rov škOl. 
14. Plni úlohy zodpovednej osoby za dodržiavanie zákonných ustanoveni pri spracúvani 

osobných údajov. 
15. Na plnenie úloh samosprávy využlva aj medziobecnú spoluprácu. 

Čl. 26 
Zástupca prednostu MsÚ 

1. MsÚ má zriadenú jednu funkciu zástupcu prednostu, ktorý súčasne vykonáva funkciu na 
úrovni vedúceho odboru. 

2. Plni úlohy v rozsahu plsomného a v neodkladnom prlpade aj ústneho poverenia. 

Čl. 27 
Vedúci odborov 

1. Vedúci odborov riadia a zodpovedajú za činnost' odboru. 
2. V rámci stanovenej pOsobnosti vedúci odborov najma: 

a) priamo riadia vedúcich a zamestnancov podriadených oddeleni a zariadenia patriace 
do pOsobnosti odboru, zodpovedajú za ich činnosť, 

b) metodicky usmemujú, koordinujú a kontrolujú pracovné činnosti riadeného odboru, 
c) zabezpečujú spoluprácu v rámci kompetencii riadeného odboru s orgánmi 

a inštitúciami mesta, organizáciami v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta, ostatnými 
organizačnými oddeleniami mesta, VúC, orgánmi štátnej a verejnej správy, 

d) spracovávajú podklady pre návrhy základných dokumentov spoločnosti zriadených 
mestom predmetne súvisiacich s činnosťou odboru, organizačne zabezpečujú 
dodanie schválených dokumentov pre účely ich centrálnej evidencie, 

e) riadia programový rozpočet za zverený program- zodpovedajú za tvorbu rozpočtu, 
jeho čerpanie, monitorovanie a vyhodnocovanie a podierajú sa na manažovanl tých 
programových rozpočtov, ktorých sa zúčastnujú , 

f) zabezpečujú dodržiavanie platných právnych predpisov v rámci odboru, 
g) poskytujú súčinnosť pri kontrolných akciách a prešelrovanl sťažnosti apetIciI, 
h) podávajú návrhy na systematizáciu pracovných miest zamestnancov odboru, 
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3. Zodpovedajú za : 
a) riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do pOsobnosti odboru, 
b) výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v pOsobnosti odboru vrátane 

úloh vyplývajúcich zo zmluvy o spoloenom obecnom úrade, 
c) plnenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v pOsobnosti odboru, 
d) úeelné a hospodárne využivanie a dodržiavanie pridelených rozpoetových 

prostriedkov, 
e) dodržiavanie finanenej a rozpoetovej discipllny, 
f) organizáciu obehu úetovných dokladov, 
g) veasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh z porady primátora a prednostu, 
h) vypracúvanie stanovisk, interných predpisov, odborných usmerneni a metodických 

pokynov v riadenej oblasti, 
i) pripravu a pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadeni a dokumentov, 
j) vybavovanie st'ažnostl, petlcil, podnetov predmetovo súvisiacich s einnosťou nimi 

riadeného odboru po ich odstúpeni prlslušným odborným oddeleniam, 
k) vypracovanie návrhov podnetov na zaeatie konania vo veciach priestupkov pred 

orgánmi štátnej správy, 
I) komplexnosť, veasnosť, vecnú a formálnu správnost' nimi predkladaných dokumentov, 

materiálov a návrhov, parafujú ich, 
m) dodržiavanie podmienok zmlúv a dohOd, ktoré súvisia s einnosťou odboru, 
n) za vedenie spisovej agendy odboru, za vybavovanie žiadosti o spristupnenie 

informácii podra zákona o slobodnom prlstupe k informáciám, 
o) personálne obsadenie pracoviska eSOM. 

4. Vykonávajú: 
a) spracúvanie materiálov a stanovisk v riadenej oblasti, 
b) predbežnú finanenú kontrolu v rozsahu ureenom interným predpisom, 
c) kontrolnú einnosť v rámci odboru, 
d) odborné konzultácie spojené s einnost'ou odboru, 
e) personálne einnosti voei zamestnancom odboru, najmä kontrolu práce a evidencie 

dochádzky, hodnotenie pracovného výkonu, návrh platového zaradenia, návrh na 
odmenu, vypracovanie pracovných náplni priamo riadeným zamestnancom. 

5. Zúeastňujú sa zasadnutl mestského zastupiterstva. Na požiadanie poskytujú poslancom 
mestského zastupiterstva informácie o skutoenostiach vyplývajúcich z obsahu einnosti 
odboru. Spolupracujú s komisiami pri MsZ a výbormi v mestských eastiach. 

6. Zabezpeeujú efektlvne a úeelné využrvanie a ochranu majetku spravovaného odborom 
a predkladajú prednostovi MsÚ požiadavky na materiálno-technické vybavenie. 

7. Spolupracujú v rozsahu zverenej einnosti pri spracovávani žiadosti o granty a finanené 
podpory z fondov EÚ a štátnych dotácii a grantov. 

8. Pripravujú podklady pre lIaeové správy, elánky do informaeného mesaenlka, využivajú 
web. stránku mesta na oznamy verejnosti o einnosti odboru. 

9. Plnia úlohy zodpovednej osoby za dodržiavanie zákonných ustanoveni pri spracúvani 
osobných údajov. 

10. Povinnosti vedúcich odboru sa primerane vzťahujú aj na náeelnlka mestskej pollcie 
a hlavného kontrolóra mesta. 

ČI,28 
Vedúci oddelení 

1. Na vedúcich oddeleni je delegovaná east' riadiacich povinnosti vedúcich odborov. 
2. Vedúci oddeleni riadia a zodpovedajú za einnost' oddelenI. 
3. Metodicky usmerňujú, koordinujú a kontrolujú pracovné einnosti riadeného oddelenia: 

a) zabezpeeujú spoluprácu v rámci kompetencii riadeného oddelenia s orgánmi 
a inštitúciami mesta, organizáciami v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta, ostatnými 
organizaenými oddeleniami mesta, VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy, 

b) spolupracujú pri priprave návrhov základných dokumentov spoloenostl zriadených 
mestom predmetne súvisiacich s einnost'ou oddelenia, 

c) riadia programový rozpoeet za zverený program- zodpovedajú za tvorbu rozpoetu, 
jeho eerpanie, monitorovanie a vyhodnocovanie a podierajú sa na manažovanl tých 
programových rozpoetov, ktorých sa zúeastňujú, 

d) zabezpeeujú dodržiavanie platných právnych predpiSOV v rámci oddelenia, 
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e) poskytujú súčinnosť pri kontrolných akciách a preŠl!trovanl st'ažnostl apetlcil, 
f) podávajú návrhy na systematizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia, 

4. Zodpovedajú za : 
a) rie~enie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do pOsobnosti oddelenia, 
b) výkon samosprávy a prenesený výkon ~tátnej správy v pOsobnosti oddelenia, 
c) plnenie úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja v pOsobnosti oddelenia, 
d) účelné a hospodáme využi vanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových 

prostriedkov, 
e) dodržiavanie finančnej a rozpočtovej discipllny, 
f) organizáciu obehu účtovných dokladov, 
g) včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh z porady primátora a prednostu, 
h) vypracúvanie stanovisk, intemých predpisov, odborných usmemenl a metodických 

pokynov v riadenej oblasti, 
i) pripravu a pripomienkovanie v~eobecne záväzných nariadeni a riadených 

dokumentov, 
j) vybavovanie sťažnosti, petlcil, podnetov predmetovo súvisiacich s činnosťou nimi 

riadeného oddelenia po ich odstúpeni prlslu~ným odborným oddeleniam, 
k) vypracovanie návrhov podnetov na začatie konania vo veciach priestupkov pred 

orgánmi ~tátnej správy, 
I) komplexnosť, včasnosť, vecnú a formálnu správnosť nimi predkladaných dokumentov, 

materiálov, návrhov, parafujú ich, 
m) za dodržiavanie podmienok zmlúv a dohOd, ktoré súvisia s činnosťou oddelenia, 
n) za vedenie spisovej agendy oddelenia, za vybavovanie žiadosti o spristupnenie 

informácii podra zákona o slobodnom prlstupe k informáciám, 
o) za personálne obsadenie pracoviska eSOM. 

5. Vykonávajú: 
a) spracúvanie materiálov a stanovisk v riadenej oblasti , 
b) kontrolnú činnosť v rámci oddelenia, 
c) odborné konzultácie spojené s činnosťou oddelenia, 
d) personálne činnosti voči zamestnancom oddelenia, najmä kontrolu práce a evidencie 

dochádzky, hodnotenie pracovného výkonu, návrh platového zaradenia, návrh na 
odmenu, vypracovanie pracovných náplni priamo riadeným zamestnancom. 

6. Zúčastf\ujú sa podra rozhodnutia prednostu úradu zasadnutl mestského zastupiterstva. 
Spolupracujú so svojim nadriadeným pri poskytovani informácii poslancom mestského 
zastupiterstva o skutočnostiach vyplývajúcich z obsahu činnosti oddelenia. Spolupracujú 
s komisiami pri MsZ a výbormi v mestských častiach . 

7. Zabezpečujú efektlvne a účelné využivanie a ochranu majetku spravovaného 
oddelen1m, predkladajú svojmu nadriadenému požiadavky na materiálno-technické 
vybavenie. 

8. Spolupracujú v rozsahu zverenej činnosti pri spracovávani žiadosti o granty a finančné 
podpory z fondov EÚ, ~tátnych dotácii a grantov. 

9. Pripravujú podklady pre tlačové správy, články do informačného mesačnlka , využivajú 
web. stránku mesta na oznamy verejnosti o činnosti oddelenia. 

10. Plnia úlohy zodpovednej osoby za dodržiavanie zákonných ustanoveni pri spracúvan I 
osobných údajov. 

11 . Povinnosti vedúcich oddelenI sa primerane vzťahujú aj na ostatných vedúcich 
zamestnancov zariadenI bez právnej subjektivity. 

ÓSMAČASŤ 

OBSAH ČiNNOSTI ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV MSÚ 

Čl. 29 
Kancelária vedenia mesta a personalistika 

1. Je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosť sekretariátu a protokolu primátora mesta. 
Kanceláriu riadi vedúci kancelárie. 
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2. Kancelária pracuje podra pokynov primátora mesta, zástupcov primátora a prednostu 
MsÚ. Kancelária organizačne spadá pod primátora mesta a personálne ju riadi prednosta 
MsÚ. 

3. Zostavuje primátorovi a zástupcom primátora návrh pracovného programu a pomáha 
im pri jeho realizácii. 

4. Organizuje pracovný harmonogram primátorovi a zástupcom primátora. 
5. Organizačne a technicky zabezpečuje zahraničné pracovné cesty primátora a zástupcov 

primátora, vedúcich odborov a poslancov MsZ. 
6. Zabezpečuje: 

a) sekretársku a asistentskú službu pre primátora, a zástupcov primátora, vrátane 
vedenia dochádzky 

b) činnosti na úseku servisu poslancom MsZ, 
c) vybavovanie, doručovanie a odosielanie pošty a poštových zásielok primátora 

mesta a zástupcu primátora a vedie evidenciu pošty, 
d) odbornú agendu spojenú so sprlstupňovanlm informácii, vedie osobitnú evidenciu 

došlých zásielok, ktoré majú charakter žiadosti o spristupnenie informácii podra 
zákona o slobodnom prlstupe k informáciám, 

e) vyhotovovanie záznamov z porád primátora mesta, zástupcu primátora, vypracúva 
zadania úloh z porád, kontroluje ich plnenie, 

f) poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch , 
g) obsluhu technických zariadeni na sekretariáte, 
h) spoluprácu so zamestnancom zodpovedným za PO, CO a BOZP, resp. s pracovnou 

zdravotnou službou pri zabezpečovani úloh zamestnávatera v oblasti starostlivosti 
o zamestnancov. 

7. Zodpovedá za: 
a) tvorbu interných smernic mesta v riadenej oblasti a za evidenciu vnútorných noriem 

kancelárie vedenia mesta, 
b) spoluprácu pri tvorbe stratégie riadenia rudských zdrojov vo všetkých jeho oblastiach, 

vrátane výberu zamestnancov, procesu adaptácie, systému vzdelávania 
a odmeňovania , 

c) pri prav u podkladov pre výberové konania a osobné pohovory na obsadenie funkčných 
miest zamestnancov mesta, riad ite rov prlspevkových a rozpočtových organizácii 
mesta v súlade s platnou legislatIvou s výnimkou riaditerov škOl a školských zariadeni, 

d) riadenie procesov adaptácie a uvoľňovania zamestnancov, 
e) riadenie kariérneho plánovania a nástupnlctva, 
f) vypracúvanie a metodické riadenie systému zaraďovania, motivácie, odmeňovania 

a hodnotenia zamestnancov, 
g) riadenie procesov sociálneho dialógu a starostlivosti o zamestnancov, 
h) vedenie a vykonávanie a personálnej agendy riaditerov rozpočtových a prlspevkových 

organizácii mesta, 
i) ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta, 
j) udržiavanie kontaktov a organizovanie spolupráce mesta s radou podnikaterov 

a manažérov, radou staršich, radou pre mládež, radou osOb so zdravotným 
postihnut1m, radou cirkvi, radou pre marginalizovanú rómsku komunitu, výbormi 
a klubmi mestských časti , 

k) vybavovanie ucelených odborných agiend v súvislosti s členstvom mesta v spolkoch 
a združeniach, zabezpečuje dodanie základných dokumentov spoločnosti v ktorých 
má mesto účasť pre potreby ich centrálnej evidencie, 

I) na základe schválenej organizačnej štruktúry navrhuje prednostovi a primátorovi 
mesta prijimanie zamestnancov do pracovného pomeru, ich zaraďovanie do funkcii, 
sleduje zmeny organizačnej štruktúry, pripravuje návrhy zmien pracovného zaradenia 
zamestnancov, 

m) úzku spoluprácu s oddelenim mzdovej agendy, 
n) riadenie systému oboznamovania zamestnancov s vnútomými a ostatnými prlslušnými 

predpismi (v oblasti, za ktorú zodpovedá), ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon práce, 
o uvedených skutočnostiach vedie plsomnú evidenciu, 

o) vedenie evidencie o plneni zákonných predpokladov zamestnancov pre výkon verejnej 
služby v zmysle intemých smemlc, 

p) spoluprácu pri navrhovani uzatvárania dohOd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, 
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q) navrhovanie uzatvárania dohOd o hmotnej zodpovednosti s tými zamestnancami, kde 
je uzavretie takejto dohody nevyhnutné a predpisané, 

r) spoluprácu s ÚPSV a R pri ziskavani prostriedkov na zamestnávanie znevýhodnených 
uchádzaeov o zamestnanie, 

s) vedenie evidencie uchádzaeov o zamestnanie na MsÚ v súlade s ustanoveniami 
zákona o ochrane osobných údajov, 

t) zverejňovanie informácii o voľných pracovných miestach v spravodaji, na úradnej 
tabuli a web. stránke mesta. 

8. Informuje verejnosť o einnostiach samosprávy prostrednlctvom médii a webovej stránky 
mesta, prispieva k budovaniu pozitlvneho imidžu mesta, dohliada nad aktuálnosťou 

zverejnených tlaeových správ na internetovej stránke mesta. 
9. Navrhuje koncepciu mestského spravodaja, spolupracuje s poslancami mesta, vedúcimi 

predstaviteľmi samosprávy, s odbormi a oddeleniami MsU pri tvorbe spravodaja. 
10. Mesaene zabezpeeuje inzerciu v mestskom spravodaji. 
11. Zodpovedá za prlpravu a tvorbu rozhlasových a televlznych programov a reportáži na 

zabezpeeenie propagácie einnostl a podujati organizovaných mestom pre verejnost', úzko 
spolupracuje s televlziou Liptov. 

12. Využlva nové prostriedky masmediálnej komunikácie - blogy, sociálne siete a diskusné 
fóra na webe. 

13. Metodicky riadi, usmerňuje a koordinuje prevádzkovanie mestského rozhlasu, pripravuje 
informaený servis mesta pre mestský rozh las. 

14. Vykonáva monitoring tlaee a elektronických médii, sústreďuje a analyzuje informácie 
o einnosti mesta publikované v hromadných informaených prostriedkoch a vyhodnocuje 
mediálny obraz samosprávy. 

15. Zbiera a spracováva podnety od obeanov na prácu úradu, sprostredkováva styk 
s verejnost'ou. 

16. Komunikuje s verejnost'ou prostrednlctvom rubriky "Mikuláäske ucho". 

Čl. 30 
Útvar prednostu 

1. Je organizaená jednotka, ktorá vykonáva einnosť sekretariátu a protokolu prednostu a 
súeasne vykonáva iné odborné a prevádzkové einnosti. Je tvorený z oddeleni a útvarov. 
Útvar riadi vedúci kancelárie prednostu. 

2. Pracuje podľa pokynov prednostu. 
3. Prenáäa a kontroluje úlohy prednostu, ktoré zadáva podriadeným pracovnikom. 
4. Monitoruje a kontroluje interné normy a smernice. 
5. Zostavuje prednostovi MsÚ návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho realizácii. 
6. Zabezpečuje: 

a) asistenený a sekretársky servis pre prednostu MsÚ vrátane obsluhy technických 
zariadeni na sekretariáte prednostu, 

b) vybavovanie, dorueovanie a odosielanie poäty a poätových zásielok prednostu, 
c) jednotný postup odborov, oddeleni a ich spoluprácu pri plneni úloh MsU, 
i) odbornú agendu spojenú s vybavovan Im sťažnosti, 
j) vyhotovovanie záznamov z porád prednostu, vypracúva zadania úloh z porád, 

kontroluje ich plnenie, 
k) pre prednostu MsÚ servis pri plánovani a organizovani zasadnutl orgánov mesta. 

7. Zodpovedá za: 
a) riadenie a koordinovanie einnostl vedúcich odborov a odborných útvarov, 
b) koordinovanie agiend riadených prednostom MsÚ: útvar hlavného architekta, 

oddelenie informatiky, oddelenie marketingu a podnikania, oddelenie mládeže, äportu 
a kultúry, oddelenie správy bytov a nebytových priestorov, oddelenie projektového 
manažmentu, komunálneho manažéra a vnútorného auditora a sociálneho manažéra 
pre MRK, 

8. Podra pokynov prednostu spracúva materiály prednostu na prerokúvanie v orgánoch 
mesta. 

9. Organizaene a technicky zabezpeeuje domáce a zahraniené pracovné cesty prednostu 
MsÚ. 
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10. Vybavuje ucelenú agendu spoločných obecných úradov: 
a) vybavovanie, doručovanie a odosielanie pošty prednostu vo vzťahu k členským 

obciam, 
b) koordinovanie a pripravu podkladov k zasadnutiam SOcÚ, 
c) koordinovanie prlpravy podkladov pri spracúvan I a vyhodnocovani rozpočtu SOcO, 
d) monitorovanie pracovnikov, ktorl spravujú agendy SOcÚ a koordinovanie prlpravy 

podkladov pre zúčtovanie výdavkov, rozpis platieb členským obciam podra 
schváleného rozpočtu . 

11. Zabezpečuje spracovanie mesačnej dochádzky pre prednostu MsO, vedúcich oddeleni 
a útvarov priamo riadených prednostom a vedúcim odborov. 

Otvar hlavného architekta 
1. Zodpovedá za sledovanie, evidenciu a priebežné spracovanie informácii o územi mesta, 

požiadaviek týkajúcich sa zmeny funkčného a priestorového využitia územia a vydaných 
rozhodnuti orgánov štátn~j správy týkajúcich sa územia mesta. 

2. Preskúmava aktuálnosť UPO a UPP a zabezpečuje zmeny, alebo doplnky záväznej časti 
OPO. 

3. Zabezpečuje: 
a) mapové podklady pre OPO a OPP, 
b) spracovatera ÚPO a OPP v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon o verejnom 

obstarávanI), 
c) obstarávanie ÚPO a OPP, 
d) organizáciu a účasť na verejných a vyzvaných urbanisticko-architektonických 

súťažiach , 
e) záväzné stanoviská mesta k investičnej výstavbe na územI mesta, 
f) záväzné stanoviská k využlvaniu miestnych zdrojov, 
g) vyjadrenia k podnikaterskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických osOb 

a k umiestneniu prevádzky na územi mesta, 
h) stanoviská k vyňatiu z pornohospodárskej pOdy a k výberu stavenisk, 
i) podklady a informácie pre potreby jednotlivých organizačných oddelenI MsÚ. 

4. Vykonáva: 
a) dohrad nad spracovanim OPO a OPP, 
b) dohrad nad dodržiavanim záväzných regulatlv stanovených územným plánom mesta, 
c) štátny stavebný dohrad. 

5. Vydáva: 
a) stanoviská k štúdiám a zadaniam na územI mesta Liptovský Mikuláš, 
b) vyjadrenia k funkčnému využitiu nehnuternostl v zmysle schválenej OPO. 

6. Vypracováva: 
a) návrhy VZN mesta súvisiace s OPO, 
b) návrhy VZN mesta súvisiace s činnosťou útvaru spolupráca pri ochrane kultúrnych 

pamiatok na územi mesta a ochrane prlrodných hodnOt v spolupráci s orgánmi štátnej 
správy. 

7. Spolupracuje: 
a) a pripravuje podklady a stanoviská pre orgány územného plánovania a pre úrad 

Žilinského samosprávneho kraja, 
b) s Odborom výstavby, OR a SP, Odborom životného prostredia a dopravy, zabezpečuje 

spracovanie dopravnej stratégie mesta vo väzbe na napojenie ostatnej dopravnej 
infraštruktúry, 

c) s kanceláriou pre stratégiu a komunikáciu a so združen Im Priemyselný park Liptov, 
d) s investormi stavieb na bývanie pri zIskavanI štátnej dotácie na budovanie technickej 

infraštruktúry v nových obytných zónach. 
8. Posudzuje: 

a) umiestňovanie stavieb, určuje územnotechnické, urbanistické a architektonické zásady 
ich projektového riešenia a realizácie, 

b) vplyvy stavieb na ŽP podra zákona Č. 24/2006 Z. z v znenI neskoršich zmien 
a doplnkov. 

9. TvorI: 
a) urbanistické a architektonické koncepcie rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými 

oddeleniami MsO, ako aj orgánmi štátnej správy, 
b) architektonickú koncepciu rozvoja mesta. 
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10. Zúl:astňuje sa: 
a) v územných konaniach z hradiska uplatňovania miestnych záujmov, 
b) na rokovaniach so zahraničnými a domácimi podnikatermi v oblasti záujmov 

o stavebné investlcie v meste. 
11 . Realizuje vlastnú investičnú a podnikaterskú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb 

obyvaterov mesta a jeho rozvoja z hradiska prlpravy územia (drobné projekty podra 
požiadaviek a potrieb MsÚ), zakladá a vedie evidenciu územnoplánovacej dokumentácie 
aÚPP. 

12. Organizuje a zúčastňuje sa na verejných súťažiach, konkurzných a ponukových 
konaniach, výstavách. 

13. Vybavuje petlcie fyzických a právnických osOb podra zákona o petičnom práve v rozsahu 
pOsobnosti odborného útvaru. 

Oddelenie informatiky 
1. Zodpovedá za tvorbu koncepcie v oblasti rozvoja informačnej siete, elektronizácie služieb. 
2. Zabezpel:uje: 

a) úlohy súvisiace s vypracovan Im a realizáciou bezpečnostného projektu mesta v súlade 
s platnou legislatIvou, 

b) zálohovanie a bezpeenosť dát v informaených systémoch, ochranu poč ltaeov 

a počltačovej siete pred vlrusmi, 
c) obsluhu hlasovacieho zariadenia pri rokovaniach MsZ, 
d) zhotovovanie pozvánok, textov, plagátov podra predložených grafických návrhov. 

3. Zavádza, obsluhuje, stará sa o rozvoj a prepojenie i nformačných systémov, poeltačovej 
siete, internetu, telefOn nej komunikácie a koplrovaclch zariadenI. 

4. Vytvára použlvaterské softwarové aplikácie. 
5. Spolupracuje pri obsluhe nastavenl zariadeni v čase prenájmu zasadacich priestorov. 
6. Vykonáva: 

a) bežnú údržbu výpočtovej siete, zabezpečuje správu, archiváciu a ochranu dát, 
b) akolenia zamestnancov mesta k obsluhe počltačov a periférnych zariadeni k nim. 

7. Koordinuje akolenia zamestnancov mesta k nakupovaným programom. 
8. Aktualizuje a podiera sa na rozvoji vnútomej stránky mesta a webového sldla mesta. 
9. Zverejňuje materiály pre zasadnutia MsZ na webovom sldle mesta pre verejnosť 

a prostrednlctvom portálu eZastupiterstvo pre poslancov. 
10. Vypracováva analýzy prác jednotlivých organizaených útvarov z hradiska uplatnenia 

výpoetovej techniky a na ich základe zostavuje jednoduché programové produkty. 
11 . Na základe analýz prác jednotlivých činnosti mesta odporúča nákup, prevzatie a inataláciu 

vhodného programového vybavenia a počltačovej techniky a po schválen i zabezpečuje ich 
nákup, prevzatie a vzájomné prepojenie. 

12. Spolupracuje pri technickom spracovani výsledkov volieb a sčltania rudi a bytov. 
13. Zodpovedá za zverený podprogram programového rozpočtu . 

Oddelenie marketingu a podnikania 
1. Zodpovedá za: 

a) správne použivanie symbolov mesta v marketingovej komunikácii prezentačných 
a propagačných materiáloch, 

b) procesy správy podnikaterskej činnosti na územi mesta, sleduje rozvoj 
podnikaterských aktivit v meste, vydáva stanoviská k začatiu podnikaterskej 
činnosti právnických a fyzických osOb, evidencia oznámeni podnikaterov 
o prevádzkovom čase predaja a prevádzok na územi mesta, 

c) organizačné zabezpečen ie a pripravu podujati organizovaných mestom - napr. 
Mikuláasky jarmok, Stoličné dni a pod .. 

2. Zabezpel:uje: 
a) tvorbu propagačných materiálov a prezentácie mesta na podujatiach, 
b) propagáciu aktivit mesta prostrednlctvom webovej stránky mesta zasielanim 

podkladov slúžiacich na prezentáciu mesta z realizovaných podujati, ktoré sú 
realizované oddelenim marketingu a podnikania PR oddeleniu mesta, hovorcom, 

c) realizáciu aktivit v oblasti zahraničných vzťahov v súlade s ročným plánom, 
d) implementáciu koncepcie rozvoja CR a ročných plánov rozvoja CR, 
e) prlpravu propagačných a prezentačných materiálov CR prostrednlctvom Informačného 

centra mesta. 
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3. Spolupracuje: 
a) so Žilinským samosprávnym krajom a ďalälmi inätitúciami a organizáciami v oblasti 

cezhraničnej spolupráce, 
b) s orgánmi ätátnej správy, samosprávy, podnikaterskými subjektmi a mimovládnymi 

organizáciami v oblasti rozvoja podnikania, 
c) pri tvorbe produktov cestovného ruchu, 
d) spolupracuje s Informačným centrom mesta pri rozvoji cestovného ruchu. 

4. Koordinuje: 
a) vizuálnu a obsahovú náplň web. stránky mesta, 
b) partnerské vzťahy na úrovni mestských podnikov a inätitúcil mesta, 
c) spoluprácu právnických osOb, fyzických osOb a orgánov verejnej správy vo veciach 

cestovného ruchu. 
5. Pripravuje: 

a) koncepciu zahraničnej spolupráce, ročné plány zahraničnej spolupráce, 
b) zmluvy o spolupráci na medziätátnej úrovni predkladá na schválenie na MsZ, dohliada 

na dodržiavanie úloh mesta, ktoré vziäli z partnerských dohOd, 
c) prezentáciu podnikaterských prlležitostl v meste na výstavách, web. stránke mesta, 

v médiách a prostrednlctvom prezentačných propagačných materiálov aj v spolupráci 
s Informačným centrom a OOCR. . 

6. Udržiava kontakty a vzájomnú spoluprácu mesta s partnerskými mestami a organizáciami 
v rámci SR a v zahranič I. 

7. Udržiava aktuálne databázy potenciálnych investorov, zabezpečuje komunikáciu s nimi, 
pripravuje ponuky pre investorov. 

8. Analyzuje problémy súvisiace s rozvojom turizmu, spolupracuje pri prlprave koncepcie 
rozvoja cestovného ruchu a ročných plánova aktivit CR. 

9. Prezentuje mesto a jeho okolie na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, alebo 
spolupracuje pri zabezpečovani jeho prezentácie. 

10. Vedie evidenciu podnikaterských subjektov na úseku cestovného ruchu (uby1ovacie 
a stravovacie zariadenia). 

Oddelenie mládeže. športu a kultúry 
1. Zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja kultúry v meste a zostavovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja za úsek kultúry. 
2. Vedie komisiu kultúry pri mestskom zastupiterstve. 
3. Riadi činnosť názvoslovnej komisie mesta. 
4. Určuje podmienky použlvania erbu mesta. 
6. Zabezpečuje: 

a) opravu a údržbu vojnového cintorlna NKP Háj NicovO, 
b) vedenie agendy vojnových hrobov v zmysle zákona Č. 130/2005 Z. z. v zneni 

neskorälch zmien a doplnkov, 
c) udržiavanie a rozvijanie úzkej spolupráce so väetkými organizáciami v meste 

podierajúcimi sa na kultú mo-spoločenskom živote, ako aj na zabezpečeni vorno
časových aktivit pre občanov, 

d) vytváranie podmienok pre rozvoj činnosti a tvorivosti amatérskych umeleckých 
súborov a združeni pOsobiacim na územi mesta, 

e) súčinnosť pri organizovani podujati a aktivit v mestských častiach , 
f) prevádzku Centra Kolomana Sokola v zmysle zmluvných vzťahov, 
g) fotodokumentáciu a propagáciu na väetky podujatia a aktivity organizované 

oddelen Im, 
h) plnenie úloh súvisiacich s ochranou kultúmych a historických pamiatok na územi 

mesta, 
i) aktivity spojené s obnovou pamiatkových objektov (návrh, obstarávanie, rozhodnutia 

KPÚ v Žiline, zmluvy o dielo, obnova, rekonätrukcia), 
il vedenie mestskej kroniky prostrednlctvom Múzea Janka Krára. 

7. Organizuje: 
a) a je garantom celomestských, celoslovenských osláv a podujati, ktoré organizuje na 

územi mesta i mimo mesta, 
b) tradičné podujatia na územi mesta (dramaturgiu i logistiku). 

8. Spracováva: 
a) podklady, stanoviská, návrhy a opatrenia pre vedenie mesta a orgány mesta, 
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b) ročný výkaz o kultúrno-osvetovej einnosti v zmysle vyhlášky Statistického úradu SR 
č.48212005 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskoršich zmien a doplnkov (zber údajov 
z inštitúcii v zriaďovaterskej pOsobnosti i mimo nej na územi mesta), 

c) ročný, resp. sezOnny plán kultúrnych podujati, jubilel a výroči a a ich hodnotiace 
správy. 

9. Koordinuje kultúrne, športové a spoločenské podujatia zabezpečované mestom 
a kultúrnymi organizáciami zriadenými mestom; spolupracuje s ostatnými organizáciami na 
územi mesta v uvedenej oblasti. 

10. Metodicky riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť organizácii mesta - Domu kultúry 
a Múzea J. Krára v spolupráci so zástupcom primátora povereným za uvedený úsek 
činnosti. 

11 . Poskytuje poradenstvo pri tvorbe dramaturgii programov, podujati, vzniku nových 
záujmových združeni v zmysle platnej legislatIvy. 

12. Podiera sa na zabezpečovan i kultúrnych programov na akciách, kde je mesto 
spoluorganizátorom alebo primátor mesta prevzal nad nimi záštitu. 

13. Vedie evidenciu pamiatkového fondu na územi mesta v zmysle zákona SNR č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 

14. Plni povinnosti mesta vo veci určovania názvov ullc a iných verejných priestranstiev. 
15. Vykonáva agendu ohlasovacej povinnosti usporiadatera verejných kultúrnych podujati 

v zmysle zákona Č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v zneni neskoršich 
zmien a doplnkov. 

16. Komunikuje s orgánmi štátnej pOlIcie v zmysle oznamovacej povinnosti. 

Na úseku $portu 
1. Zostavuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja za úsek športu. 
2. Rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na 

podmienky mesta v zmysle platnej legislatIvy. 
3. Vedie komisiu športu pri mestskom zastupiterstve. 
4. Podporuje: 

a) organizovanie športových podujati a iných aktivit telesnej kultúry v meste, 
b) výstavbu a prevádzkovanie športových zariadeni v školách, ktorých je zriaďovaterom , 
c) obnovu, rekonštrukciu existujúcich športových objektov v zriaďovaterskej pOsobnosti 

mesta, 
dl rozvoj telesnej kultúry v školách a školských zariadeniach, ktorých nie je mesto 

zriaďovaterom (vrátane stredných a vysokých škOl), 
e) športové aktivity zdravotne postihnutých občanov - participuje na aktivitách, ktoré 

organizujú záujmové združenia zdravotne postihnutých v meste a mestských častiach . 
5. Navrhuje výstavbu nových športovisk a areálov pre zabezpečenie rozvoja športu 

a podporu amatérskeho športu obyvaterov mesta. 
6. Koordinuje údržbu Nórskych ihrisk Oe gestorom Prevádzkového poriadku, dozoruje aktivity 

správcu i uživateral. 
7. Rozvlja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovaterom , a podporuje 

školské športové súťaže a využivanie športových zariadeni na telesnú kultúru obyvaterstva 
mimo času vyučovania . 

8. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe športových sút'ažl, aktivit, vzniku nových záujmových 
združeni v zmysle platnej legislatIvy ako i nových podujati organizovaných na územi 
mesta. 

9. Organizuje a spolupracuje pri organizovani športových podujati celomestského, 
republikového, medzinárodného, európskeho až medzinárodného charakteru konaných na 
územi mesta. 

10. Metodicky riadi eVe a základné školy pri prlprave športových podujati. 
11 . Organizuje športové podujatia pre zdravotne postihnutých občanov. 
12. Vykonáva agendu oznamovacej povinnosti o organizovani verejných telovýchovných 

podujati, športových podujati a turistických podujati v zmysle zákona Č . 479/2008 Z. z. 
o organizovani verejných telovýchovných podujati, športových podujati a turistických 
podujati v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 

13. Komunikuje s orgánmi štátnej pollcie v zmysle oznamovacej povinnosti a zákona o športe. 
14. Spracováva: 

a) pasportizáciu športových klubov, občianskych združeni s predmetom činnosti šport, 
b) kalendár športových podujati na kalendárny rok, 
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c) podklady, stanoviská, návrhy a opatrenia pre vedenie mesta a orgány mesta. 
15. Pripravuje do mestského zastupiterstva ocenenia mesta pre oblasť Aportu . 
16. Pripravuje vyhodnotenie Aportovcov mesta za predchádzajúci kalendámy rok. 
17. Metodicky riadi Aportové útelové zariadenia mesta na základe spolupráce so Aportovým 

a technickým manažérom pre Aportové zariadenia mesta a koordinuje ich tinnost'. 

Na úseku financovania 
1. Mesačne poukazuje: 

a) finantné prostriedky pre kultúrne inAtitúcie v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta, 
b) finantné prostriedky pre Aportové inAtitúcie v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta. 

2. Koordinuje: 
a) ekonomické zabezpetenie prevádzky Aportových zariadeni vo vlastnlctve mesta, 
b) ekonomické zabezpetenie prevádzky kultúrnych zariadeni v zriaďovaterskej 

pOsobnosti mesta. 
3. Zabezpečuje: 

a) agendu grantového programu v oblasti kultúry (tvorba vAeobecne závazného 
nariadenia, grantová výzva, jej zverejnenie, kontrola oprávnenosti a správnosti 
dorutených žiadosti, dožiadanie chýbajúcich dokladovapod.), 

b) agendu grantového programu v oblasti Aportu (tvorba vAeobecne závazného 
nariadenia, grantová výzva, jej zverejnenie, kontrola oprávnenosti a správnosti 
dorutených žiadosti, dožiadanie chýbajúcich dokladovapod.), 

c) kompletnú agendu žiadosti o finantné dotácie mimo grantovej schémy (žiadosti, 
zmluvy o dotácii, vyúttovanie, kontrola) tak pre oblasť Aportu ako i kultúry. 

4. Je garantom dvoch programových rozpottov pre oblasť kultIiry a Aportu , vrátane 
Aportových objektov vo vlastnlctve mesta a kultlirnych inštitlicil v zriaďovaterskej 

pOsobnosti mesta (spracovanie a návrh rozpottov, monitorovacie správy, mesatné 
monitorovanie terpania rozpottov). 

5. Spracúva: 
a) zmluvy o finantnej dotácii pre oblast' kultIiry, kontroluje ich efektlvne a útelové využitie 

v zmysle platnej legislatIvy, realizuje úkony v zmysle zákona o finantnej kontrole 
a audite, 

b) zmluvy o finantnej dotácii pre oblasť športu, kontroluje ich efektlvne a útBlové využitie 
v zmysle platnej legislatIvy, realizuje úkony v zmysle zákona o finantnej kontrole 
a audite, 

c) kompletn li finantnli agendu súvisiacu s tinnosťou oddelenia v systéme CeRA 
(objednávky, platobné poukazy, kontrola faktúr a úhrada PP, hotovostné platby). 

Oddelenie spráVY bytov a nebytových priestorov 
1. Zodpovedá za: 

a) zabezpetenie požiarnej ochrany, podmienok bezpetnej prevádzky a revlznu tinnost' 
podra platných predpisov, 

b) zverený programový rozpotet. 
2. Zabezpečuje: 

a) činnosť komisie pre nebytové priestory v slivislosti s posudzovan Im žiadosti, 
obsadzovanlm vorných nebytových priestorov a pod., 

b) správu a výkon správy hnuterného a nehnuterného majetku vo vlastnfctve mesta 
súvisiaceho s prevádzkovanim mestských nájomných bytov, mestskej ubytovne a 
nebytových priestorov vo vlastnfctve mesta urtBných na ďalAI prenájom, 

c) povinnosti súvisiace so zverejtlovanlm zmlúv mesta vyhotovených oddelenim v zmysle 
platných právnych predpisov, 

d) výpotet predpisu nájomného, stanovuje výšku mesatných zálohových platieb za 
nájomné a služby spojené s užlvan lm bytov a nebytových priestorov, stanovuje výšku 
nájomného ubytovaným v obytnej miestnosti ubytovne, 

e) vypratanie bytov, nebytových priestorov a vypratanie izieb v mestskej ubytovni, 
f) výpotet výAky zábezpeky, eviduje platby zábezpeky a odslihlasuje s finančnou 

učtártlou stavy jednotlivých nájomcov bytov, pri odovzdan I bytu zabezpečuje vrátenie 
zábezpeky nájomcovi, 

g) zabezpečuje a vykonáva osobné konzultácie klientom, 
h) zverejňovanie zmlúv v zmysle platnej legislatIvy, 
i) technickú správu bytových domov, bytov a nebytových priestorov vo vlastnlctve mesta, 
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il operatlvny styk s nájomcami bytov a nebytových priestorov pri nahlasovani, evidencii 
a realizáci i opráva údržby domového fondu a nebytových priestorov v rozsahu: 
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody podľa platných právnych predpisov a platnej 
nájomnej zmluvy v bytových domoch a nebytových priestoroch, ktoré sú napojené na 
centrálny systém zásobovania teplom alebo majú vlastnú kotolnu, 
dodávka vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vOd do verejnej 
kanalizácie (vrátane dažďovej vody), 
údržba a oprava výťahov, 
ďalšie služby podľa oprávnených požiadaviek nájomcov za úhradu (upratovanie 
spolotných priestorov, nadštandardné vybavenie bytov, resp. nebytových priestorov 
a pod.), 

k) odpotitavanie skutotných stavov fakturačných meratov energii, teplej a studenej vody 
v domoch a jednotlivých bytoch a nebytových priestorov pre útely vyúttovania 
nákladov za poskytované služby za prlslušné kalendárne obdobie, 

I) odpočltavanie skutočných stavov pomerových rozdeľovatov tepla v bytoch 
a nebytových priestoroch, pre účely vyúttovania skutočných nákladov za poskytované 
služby za prlslušné kalendárne obdobie, 

m) opravu a údržbu osvetlenia spoločných priestorov spravovaných domova nebytových 
priestorov, 

n) prevádzkovanie domovej kotolne pre bytový dom E. Penkalu 880, 
o) montáž meracej a regulatnej techniky v domoch, bytoch a nebytových priestoroch 

v zmysle platných právnych predpisov na základe schváleného rozpočtu , 
p) zabezpečuje v sútinnosti s odborom výstavby ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom 

spravovaného majetku, napr.: zatepľovan ie , modem izáci u a rekonštrukciu domového 
fondu a pod. v súlade s platnými právnym predpismi a schváleným rozpottom mesta, 

q) zabezpečuje a vykonáva kontrolnú činnosť tistoty objektov, zabezpetuje deratizáciu a 
dezinsekciu objektov, 

r) zabezpetuje činnosť a prevádzku rozhlasu v primestských tastiach mesta Liptovský 
Mikuláš, 

s) zabezpečuje správu prlrutnej registratúry z činnosti oddelen ia, 
t) zabezpečuje a vykonáva činnosti spojené s činnosťou Občianskeho združenia 2ivé 

námestie, 
3. Vykonáva: 

a) ročné vyúčtovan ie zálohových platieb podľa skutočných nákladov u jednotlivých 
nájomcov bytov aj nebytových priestorov, v súvislosti s vypracovaným vyúčtovan lm 
zabezpečuje zasielanie preplatkov nájomcom, vybavuje reklamácie, odovzdáva 
podklady do uttáme, odsúhlasuje zálohové platby a vyúčtované skutotné náklady s 
učtárňou , 

b) plánovanú údržbu domového fondu a nebytových priestorov v zmysle vecného plánu, 
ktorá vychádza zo zákonných ustanoveni, platných predpisov, noriem a výstupov 
kontrol, zabezpečuje realizáciu údržby a opráv u dodávateľských firiem, a to 
komplexne, od zadania po kontrolu, prevzatie a odsúhlasenie fakturácie za vykonané 
práce v súlade so zákonom o verejnom obstarávani a platnými internými predpismi, 

c) okamžitú údržbu na základe vzniknutej a ohlásenej závady užlvateľom dodávateľsky, 
zabezpečuje pohotovosť a havarijnú službu, 

d) vykonáva svojpomocne odstránenie drobných opráva závad. 
4. Uzatvára: 

a) nájomné zmluvy na byty a nebytové priestory s nájomcami, vedie ich evidenciu, 
b) zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadeni urtenom na trvalé bývanie, 
c) dohody o uznani a spiateni dlhu, splátkové kalendáre. 

5. Vedie: 
a) evidenciu nájomného a zálohových platieb za služby a mesatne predkladá súhrnný 

predpis do finančnej uttárne: za nájomné, za dodávku tepla a teplej vody za dodávku 
vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vOd do verejnej kanalizácie, za 
osvetlenie spoločnýCh priestorov, za elektrickú energiu a opravy výťahov, za odmenu 
domového dOvernlka, za správu kultúrnych domov v primestských tastiach mesta, 

b) evidenciu žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu, zabezpečuje 
vystavovanie súhlasov k opakovanému predfženiu nájomnej zmluvy, v súvislosti s 
uvedeným vystavuje potvrdenia o platobnej discipllne jednotlivých nájomcov a 
vystavuje dodatky k nájomným zmluvám, 
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c) korešpondenciu v súvislosti s nájomnými bytmi, nebytovými priestormi a ubytovňou , 
d) evidenciu vyhradených technických zariadeni a podra harmonogramu zabezpel!:uje 

odborné skúšky a odbomé prehliadky, 
e) evidenciu meral!:ov teplej úžitkovej vody a studenej vody a v zmysle platnej legislatrvy, 

vykonáva plánovanie nákladov energii, sleduje spotrebu energii, prehodnocuje 
vhodnosť tarlf energii, navrhuje opatrenia úspory energii. 

6. Uskutoeňuje inkaso úhrad predpisu nájomného a služieb spojených s nájmom bytov, 
mesal!:ne zabezpel!:uje zmeny inkasa. 

7. Sleduje platby predpisu nájomného a zálohových platieb za služby spojené s užrvanrm 
bytov a nebytových priestorov a platby nájomného za nájom obytnej miestnosti v ubytovni, 
úzko spolupracuje s odborom sociálnym vo veci predlžovania nájomných zmlúv 
ubytovaným (vystavovanie potvrdenr o platobnej discipHne). 

8. Realizuje výpovede z nájmu bytov a nebytových priestorov v zmysle platných právnych 
predpisov. 

9. Vymáha pohradávky na nájomnom a službách spojených s nájmom bytov, nebytových 
priestorov a v ubytovni formou upomienkového konania, osobných stretnutr, prsomných 
výziev, v súvislosti s uvedeným úzko spolupracuje s povereným právnym zástupcom, 
komunikuje so súdnym exekútorom. 

10. Pripravuje kompletné podklady k súdnemu vymáhaniu pohradávok, ktoré odovzdáva 
poverenému právnemu zástupcovi. 

11 . Vypracováva prrkazy na úhradu k prevodu finanl!:ných prostriedkov do fondu údržby 
a záloh za služby spojené s užrvanrm bytov pre iných správcova spolol!:enstvá, podklady 
odovzdáva do finanl!:nej ul!:tárne. 

12. Rieši prrpady protiprávneho obsadenia bytov. 
13. Na základe požiadaviek nájomnrkov vydáva potvrdenia pre ÚPSVaR vo veci platobnej 

discipHny. 
14. Zasiela upomienky a výzvy k úhrade nájomného a služieb spojených s užrvanrm bytu, 

nebytových priestorov a ubytovne. 
15. Na zákrade súhlasu primátora zabezpel!:uje vypracovanie nájomných zmlúv k užrvanému 

bytu po uplynutr doby platnosti nájmu. 
16. V rámci zriadeného inštitútu osobitného prrjemcu pripravuje podklady, vypracováva 

špecifikácie pohradávok k uzavretiu sprátkových kalendárov, úzko spolupracuje so 
sociálnym odborom. 

17. Spracováva bankový výpis úhrad týkajúcich sa nájomného a sružieb a priraďuje úhrady k 
jednotlivým faktúram, rozderuje platby na zákradný nájom a služby jednotlivých 
nájomnrkov. 

18. Vystavuje mesal!:né faktúry zo zálohových predpisov. 
19. Preberá mestské byty a nebytové priestory v prrpade ich uvornenia nájomcom, vyhotovuje 

zápisnicu o odovzdanr a prevzatr bytu resp. nebytového priestoru. 
20. Poskytuje, zabezpel!:uje a sprostredkováva služby spojené s nájmom bytov a nebytových 

priestorov. 
21 . V zimnom obd obr vykonáva kontrolu neobsadených bytov a nebytových priestorov, 

zabezpel!:uje opatrenia aby nedošlo k zamrznutiu rozvodov energii a vody, zabezpel!:uje 
I!:istenie chodnrkov pred neobsadenými nebytovými priestormi, zhadzovanie snehu a 
cencúrov z budova pod .. 

22. V prrpade potreby zabezpel!:uje nákup pracovného náradia, smetných nádob, nákup 
predmetov a zariadenr súvisiacich so základnou výbavou mestských nájomných bytov a 
nebytových priestorov. 

Oddelenie projektového manažmentu 
1. Zodpovedá za: 

a) spracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov, programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), 

b) realizáciu úloh mesta v zmysle platnej regislatrvy o podpore regionálneho rozvoja, 
c) monitoring, vizualizáciu a propagáciu podporených projektov. 

2. Spolupracuje: 
a) pri prrprave PHSR Žilinského samosprávneho kraja, Regionálnej integrovanej 

územnej stratégie Žilinského kraja a prrpadne iných strategických dokumentov 
regionárneho rozvoja, 
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b) spolupracuje a koordinuje pripravu zmluvných dokumentov v rámci realizácie projektov 
spolufinancovaných z extemých zdrojov, 

c) s oddelen Im ekonomiky pri zabezpečovani platobných postupov a finančnej kontroly 
podporených projektov, 

d) so samosprávami v regióne pri rie$enl spoločných otázok regionálneho rozvoja, 
e) pri koordinovan I činnosti s mestami a obcami regiónu, pri prlprave a realizáci i 

spoločných projektov, 
f) so Žilinským samosprávnym krajom a ďal$lm i in$titúciami a organizáciami v oblasti 

cezhraničnej spolupráce, 
g) s cezhraničným i partnermi (obce/mestá) pri prlprave a implementácii projektov 

cezhraničnej spolupráce. 
3. Pripravuje: 

a) žiadosti o finančný prlspevokldotáciu/grant, spolupracuje pri priprave projektov 
s extemými spracovatermi žiadosti, zabezpeeuje pripravu sprievodných dokumentov, 

b) programový rozpočet (prljmy a výdaje podra zdrojov financovania a ekonomickej 
klasifikácie) pre projekty spolufinancované z extemých zdrojov financovania (EÚ fondy, 
dotácie, granty), 

c) monitor aktivit za podprogram 17 - Viacúčelové rozvojové projekty. 
4. Koordinuje: 

riadiaci výbor projektov (RVP), organizuje pravidelné pracovné porady RVP pre 
projekty financované z extemých zdrojov, monitoruje a koordinuje plnenie úloh 
prijatých RVP. 

5. Monitoruje a vyhodnocuje implementáciu PHSR mesta, plnenie akčného plánu PHSR 
a predkladá správy do MsZ. 

6. Spracuje Informatlvnu správu o plneni PHSR, ktorú predkladá na rokovanie MsZ 
a následne správu zasiela Žilinskému samosprávnemu kraju každoročne do 31 .mája 
v zmysle zákona Č. 309/2014 Z.z. podra § 12 plsmeno b .. 

7. Zabezpečuje ziskavanie spatnej vazby na aktivity samosprávy, prieskumy spokojnosti 
občanov v súvislosti so spracovanim a vyhodnotenlm PHSR. 

8. ZIskava informácie o finančných zdrojoch a možnostiach financovania (informácie 
o operačných programoch EÚ, grantových a dotačných výzvach, programoch $tátnej 
pomoci, finančných podpomých programoch a pod.). 

9. Vykonáva monitoring externých zdrojov financovania (projekty, fondy, granty, nadácie), 
poskytuje informácie o možnostiach financovania projektov. 

10. Dohliada na proces projektového riadenia, vedie prehrad o stave projektov a sleduje 
plnenie projektových úloh. 

11 . Spracuje a predkladá správy na rokovanie MsZ - návrhy na schválenie spolufinancovania 
projektov. 

12. Zabezpečuje zverejnenie zmluvných dokumentov projektov spolufinancovaných 
z extemých zdrojov na webe mesta v súlade s platným VZN. 

13. Dohliada na implementáciu projektov spolu s inými členm i realizačného tlmu. 
14. Vykonáva práce v oblasti tvorby koncepcii regionálneho rozvoja mesta. 
15. Aktlvne vyhradáva cezhraničných partnerov (obce/mestá) pre spoločné projekty 

cezhraničnej spolupráce v rámci oprávneného územia určeného konkrétnou výzvou na 
predkladanie žiadosti o finančný prlspevok s ohradom na projektové zámery mesta. 

16. Zabezpečuje monitoring zrealizovaných projektov počas doby udržaternosti, komunikuje 
s RO/SORO pre daný projekt. 

17. Zabezpečuje stanovisko RO/SORO k plánovaných zmenám projektov počas doby ich 
udržatefnosti a zabezpeeuje nevyhnutné súhlasy RO/SORO v zmysle zmlúv o poskytnutl 
NFP pre jednotlivé projekty. 

18. Zúčastl'luje sa zasadani mestského zastupitefstva, určených pracovných stretnuti 
primátora, tlačových konferencii, besied a podujati na základe požiadaviek vedenia 
mesta. 

19. Spracúva podfa potreby informácie a články o projektoch do printových médii, na webovú 
stránku mesta a prlp. aj pre TV Liptov. 

20. Informuje verejnosť o činnostiach samosprávy prostrednlctvom médii a webovej stránky 
mesta, prispieva k budovaniu pozitlvneho imidžu mesta, dohliada nad aktuálnost'ou 
zverejnených tlačových správ na internetovej stránke mesta. 
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Komunálny manažér a vnútorný auditor 
1. Zodpovedá za koncepčné a organizačné riadenie konsolidovaného celku mesta, kontrolu 

hospodámasti, kvalitu vnútorného riadenia organizácii a ich prepojenie s riaden Im na 
úrovni mesta. 

2. Zaoberá sa cenovými kalkuláciami, kalkuláciami nákladov a výnosov riadených 
organizácii, efektlvnosťou ich činnosti a koordinovan Im rozborovej a vyhodnocovacej 
činnosti. 

3. Vedie pasporty a prehlady. 
4. Zabezpečuje audit vnútorných procesov mesta, mestského úradu a riadených organizácii. 
5. Na základe výsledkov analýz navrhuje vhodné riešenia. 
6. Zaoberá sa riešeniami na predchádzanie problémom a nedostatkom s cielom dodržiavať 

zákony, kontrolovať a zlepšovať úroveň riadenia a hospodárenia mesta. 

Sociálny manažér pre MRK 
1. Zabezpečuje monitorovanie a analyzovanie problematiky marginalizovaných skupin 

obyvatelov mesta. 
2. Spolupracuje pri tvorbe PHSR a strategických plánov, ktoré riešia problematiku 

marginalizovaných skupin. 
3. Vedie pasporty a prehlady. 
4. Zabezpečuje vyhladávania adohlady. 
5. Spolupracuje s odbormi a organizáciami mesta a s odbomými inštitúciami pri organizačnej 

i osvetovej činnosti s marginalizovanými skupinami obyvatelov. 
6. Spolupracuje s odborom školstva, sociálnym odborom, oddeleniami životného prostredia 

a dani a poplatkov. 
7. Navrhuje koncepcie a riešenia v danej problematike. 
B. Rieši sťažnosti, pripomienky, podnety a interpelácie. 

Kredit manažér 

Čl. 31 
Odbor finančný 

1. Zodpovedá za monitorovanie pohladávok a daňových nedoplatkov. 
2. Pripravuje podklady pre zaradenie daňovnikov s nedoplatkami do exekúcie, zadáva údaje 

do informačného systému Cora. 
3. Pripravuje návrhy na začatie exekúcie exekútorom pre právne oddelenie, spracúva výkaz 

nedoplatkov. 
4. Spolupracuje pri exekučnom vymáhanl s právnych oddelenim pri dlhodobých 

pohladávkach a exekúciách. 
5. Vedie prehlady o vymožených sumách exekútormi a o nedoplatkoch pohladávok 

vymáhaných exekútormi. 
6. Spolupracuje soddelenlm účtovnictva pri účtovani a vyrovnávani exekučných platieb. 
7. Zabezpečuje výkon daňových exekúcii na komunálnom odpade (napr. zrážkou zo mzdy, 

dOchodku, prikázanim pohladávky z účtu a pod.). 

Oddelenie rozpočtu. účtovnictva a majetku 
1. Vykonáva pOsobnosť ekonomického orgánu v oblastiach účtovnictva, rozpočtovnictva 

a správy dani a poplatkov. 
2. Zodpovedá za: 

a) ekonomické procesy mesta, 
b) vedenie a chod centrálnej pokladne mesta, 
c) mobilizáciu prljmových zdrojov, odkrývanie rezerv a prlsnu hospodámasť pri 

vynakladanl prostriedkov, 
d) centrálne zabezpečovanie, riadenie a kontrolu práce v oblasti rozpočtu , účtovnictva, 

evidencie majetku a pokladničnej hotovosti, 
e) komplexné zabezpečovanie prác v oblasti rozpočtovania a financovania majetku, 

vedenia účtovnej a majetkovej evidencie. 
3. Riadi: 

finančnú hotovosť, navrhuje zhodnotenie dočasne valných finančných prostriedkov, 
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4. Navrhuje a pripravuje: 
a) navrhuje a realizuje nákup finančných invesllcil (terminované vklady, vkladové 

certifikáty), 
b) použitie prostriedkov mimorozpočtových fondov a ich zapojenie do rozpočtu, 
c) návrh programového rozpočtu v spolupráci s ostatnými odbormi a oddeleniami MsÚ, 

vypracúva správu o jeho rozpise pre mestské zastupiterstvo a mestskú radu. 
5. Sleduje: 

a) čerpanie rozpočtu, vypracováva ~tvrt'ročné výkazy pre daňový úrad apolročne 
monitorovaciu správu pre mestské zastupiterstvo, 

b) splatnosť a úhrady odberaterských faktúr, v prlpade ome~kania s úhradou zasiela prvú 
plsomnú výzvu, potom pohradávku odstupuje na právnyodbor, 

c) úverovú zaťaženosť mesta, vypracováva podklady k úverom pre financujúce in~titúcie, 
d) sleduje a účtuje čerpanie výdavkov pri akciách rozvojového programu. 

6. Kontroluje: 
a) a zabezpečuje dodržiavanie zásad finančnej discipllny a finančnej kontroly podra 

zákona o finančnej kontrole, 
b) účelné vynakladanie finančných prostriedkov mesta, 
c) neinvestičné výdavkové doklady: faktúry, platobné poukazy, ich potrebné náležitosti 

a správnosť vykázaných položiek, 
d) a účtuje denniky ~kolských organizácii a jedálni, 
e) stavy jednotlivých účtov v zostave a sleduje ich presnú nadväznosť, pri zisteni chýb 

vykonáva a predkontuje opravy. 
7. Zabezpečuje: 

a) financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami 
a ostatnými právnymi predpismi, 

b) finančné usporiadanie vzťahov so ~tátnym rozpočtom SR a ~tátnymi fondmi, 
c) finančné usporiadanie vzťahov s organizáciami, ktorých zriaďovaterom je mesto 

Liptovský Mikulá~, 
d) rozpis záväzných ukazovaterov rozpočtu pre rozpočtové a prlspevkové organizácie, 
e) rozpis rozpočtu výdavkov spoločných obecných úradov na jednotlivé obce a 

zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o zriadeni spoločného obecného úradu, 
8. Vykonáva: 

a) denné účtovanie výpisov z bežného účtu, 
b) vedenie účtovnictva, pohradávok, záväzkov mesta a spoločného obecného úradu, 
c) vedenie bežných účtov, 
d) účtovanie prlspevkov na investičné a neinvestičné výdavky prlspevkovým 

organizáciám a rozpočtovým organizáciám, 
e) komplexné účtovnlcke práce pre ~koly a ~kolské zariadenia a rozpočtové organizácie 

v ~kolstve, 
f) účtovanie predpisov za telefónne hovory a do~lé platby, 
g) účtovné zaraďovanie novo nakúpeného drobného hmotného investičného majetku, 

alebo predmetov, prijatých na základe zmlúv od iných organizácii, účtovne eviduje 
pohyb majetku, 

h) zúčtovanie materiálových zásob a spotreby pohonných hmOt, 
i) vedenie pokladničnej knihy MsÚ, prljmových a výdavkových pokladničných dokladov 

s priamym hotovostným stykom s finančným ústavom, 
j) hotovostný styk vo v~etkých oblastiach a to voči vonkaj~ej verejnosti ako aj voči 

zamestnancom mesta, 
k) mesačné zúčtúvanie denných prljmov a výdavkov pokladne MsÚ, 
I) účtovanie predpisov týkajúcich sa v~etkých oddeleni mesta a aj pohradávok mesta, 
m) odsúhlasovanie platieb týkajúcich sa v~etkých oddeleni MsÚ, 
n) vedenie knihy do~lých faktúr, spracovanie faktúr, 
o) úhrady faktúr a platobných prikazov po predchádzajúcom odsúhlasenl faktúr 

s prlslu~nými odbormi. 
9. Vypracúva, vyhotovuje a kontroluje: 

a) normy, smemice, predpisy v oblasti rozpočtu a účtovnictva, 
b) normy, smemice v oblasti manipulácie s pokladničnou hotovosťou, 
c) zásady obehu účtovných dokladov MsÚ, dozerá na ich dodržiavanie, upozorňuje na 

nedostatky obehu a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
d) účtovný rozvrh, počas ktorého účtovná jednotka účtuje, 
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e) evidenciu účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje 
predkladanie ich vyúčtovania v spolupráci s jednotlivými odbonmi, na ktorých sa 
účelový prostriedok vzťahuje , 

f) prehlady o čerpani investičnej a neinvestičnej čssti rozvojového programu, 
g) výkazy o HIM pre štatistický úrad, 
h) mesačné uzávierky, štvrťročné uzávierky a zostavuje výkazy pre potreby Ministerstva 

financil SR a potreby mesta, 
i) po skončeni roka uzatvára všetky účty mesta. 

10. Spracováva, účtuje a vedie: 
a) účtuje platby za nájomné platené mestu, vykonáva predpisy nájomného a odsúhlasuje 

správnosť sprlslušným oddelen1m, 
b) účtuje mzdy, dane, sporenia, pOžičky a podrobne vedie čerpanie mzdových 

prostriedkov podla jednotlivých odborov a oddeleni MsÚ, 
c) spracováva všetky účtovné doklady a doklady o zmenách rozpočtu na počltači, 
d) vedie, účtuje a kontroluje pohyb na mimorozpočtových fondoch (napr. rezervný fond, 

depozitný účet, sociálny fond, účet združených prostriedkov, fond opráv, a L), 
zostavuje prehlady čerpania a tvorby zdrojov na týchto fondoch, 

e) po rozhodnuti škodovej komisie zaúčtuje predpis škody k úhrade a sleduje ich 
uhradenie, 

f) likviduje cestovné účty v zmysle platných predpisov, 
g) v zmysle platných predpisov zostavuje a zasiela danovému úradu hlásenia 

o nezdanených platbách fyzickým osobám, 
h) vedie evidenciu o počte vykonaných výdavkových a prljmových operácii podla hlavnej 

knihy, 
i) centrálne spracováva a vedie evidenciu majetku mesta, 
j) centrálne riadi a v spolupráci s ostatnými odbonmi zabezpečuje inventarizáciu majetku 

mesta, riadi presuny, zverovanie, vyraďovanie, likvidáciu majetku, 
k) vedie evidenciu všetkého majetku mesta, jeho pohybov, predkladá prlslušné doklady 

o pohybe a hodnote majetku pre potreby účtovnictva, raz ročne predkladá správu 
o výsledkoch inventarizácie majetku mesta mestskému zastupitelstvu, 

I) stará sa o operáty evidencie nehnutelnostl a ich pravidelné doplnanie, 
m) centrálne zabezpečuje evidenciu majetku mesta, jeho poistenie, stanovenie hodnoty 

majetku mesta, prevod správy majetku mesta, 
n) vedie agendu škodovej komisie, pripravuje podklady pre prerokovanie škOd v škodovej 

komisii, 
o) vytvára, eviduje a likviduje zábezpeky k majetku mesta, 
p) centrálne vystavuje a eviduje odberatelské faktúry podla podkladov prlslušných 

odborov, 
q) vedie evidenciu všetkých vykonaných úhrad podla prlslušných dni, 
r) vedie knihu cestovných účtov. 

11 . Na základe zdOvodnených požiadaviek a po schváleni primátorom mesta resp. mestským 
zastupitelstvom vykonáva zmeny a presuny v rozpočte a vedie ich evidenciu. 

12. Zostavuje záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš, vrátane výsledkov hospodárenia 
peňažných fondov a predkladá na schválenie mestskému zastupitelstvu. 

13. Archivuje rozpočtové plsomnosti a účtovné doklady podla platných predpisov. 
14. Pravidelne predkladá vedeniu mesta prehlad o skutočnom čerpani rozpočtu podla 

ekonomickej klasifikácie a programového rozpočtu . 
15. Predkladá návrhy riešeni pri nedodržiava nl rozpočtovej discipllny. 
16. Zabezpečuje archivovanie prljmových a výdavkových dokladov. 
17. Zúčtováva všetky dotácie, účtuje faktúry, odsúhlasuje plnenie na jednotlivých stavbách 

s odborom výstavby, ÚR a SP. 
18. Odsúhlasuje a odúčtováva zmluvy pri odovzdávani stavieb. 
19. Zúčtováva inventarizáciu celého majetku mesta podla členenia na jednotlivé odbory a 

oddelenia a paragrafy, porovnáva účtovný stav majetku so stavom podla fyzickej inventúry. 

Oddelenie miestnych dani a poplatkov 
1. Vedie evidenciu všetkých danovnlkov a poplatnlkov podla jednotlivých druhov miestnych 

poplatkov a danI. 
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2. Vykonáva: 
a) správu danI a poplatkov v zmysle platných zákonných noriem, 
b) samostatnú kontrolnú činnosť, vyhIadávanie danovnlkov, zisťovanie, preverovanie 

základu dane vrátane miestneho zisťovania, zostavuje prehlad nedoplatkov 
a preplatkov ku koncu zúčtovacieho obdobia (polrok, rok). 

3. Vypracováva: 
a) plsomné rozhodnutia podla platných predpisova zasiela ich danovnlkovi, 
b) individuálne licencie o povoleni prevádzkovania výhemých hraclch prlstrojov v zmysle 

platných predpisov, 
c) plsomné rozhodnutia o osloboden I, resp. úlavách na dani v zmysle platných právnych 

predpisov a vedie s tým spojenú prlslušnú evidenciu. 
4. Na základe vyrubených dani a poplatkov vypracováva predpis a predkladá k zúčtovaniu do 

učtáme. 
5. Sleduje úhrady vyrubených dani a poplatkov a odsúhlasuje s účtovným stavom. 
6. Kontroluje: 

a) vl:asnosť platenia danI a poplatkov, ich správnu výšku, pri zistených rozdieloch 
v neprospech mesta vypracováva rozhodnutia zmysle platných právnych predpisov, 

b) správnosť podaných da/\ových priznanl a údaje zadáva do informačného systému 
mesta. 

7. Uplatňuje záložné práva na nehnuteIné, hnutelné veci apohladávky danových subjektov. 
8. Prihlasuje danové pohradávky v prlpade konkurzného konania a reštrukturalizácie 

daňových subjektov. 
9. Odpisuje danové nedoplatky v súlade s danovým poriadkom. 
10. Zasiela výzvy danovým dlžnlkom, zabezpečuje pohradávky, spomé prIpady odstupuje na 

vymáhanie cez právny odbor. 
11 . PrijIma odvolania vo veciach danI a poplatkov. 
12. Pripravuje návrhy rozhodnuti v odvolacom konani vo veciach dani a poplatkov. 
13. Odstupuje odvolania odvolaciemu orgánu. 
14. Určuje správne poplatky v zmysle platných právnych predpisov. 
15. Potvrdzuje doklady o majetkových pomeroch občanov. 
16. Vydáva potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch. 
17. Zabezpel:uje archiváciu dokladov vo veciach danI a poplatkov v zmysle platných právnych 

predpisov. 
18. Poskytuje súčinnosť pri exekúciách súdov a exekútorov. 
19. Poskytuje súčinnosť pre súdy pri likvidáciách spoločnosti. 

Oddelenie mzdovej agendy 
1. V oblasti personálnej práce plni najma tieto úlohy: 

a) pripravuje a spracúva: 
- platové zaradenia zamestnancov mesta, 
- pracovno-právne dokumenty zamestnancov mesta - pracovné zmluvy, dohody 
o prácach, 

- vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o hmotnej zodpovednosti, 
štatistické výkazy týkajúce sa personálnej oblasti, 

b) vykonáva a vedie: 
- komplexnú agendu v oblasti pracovno-právnych záležitosti zamestnancov mesta, 
- hlásenia za zamestnávatera spojené s výkonom nemocenského, zdravotného 

a dOchodkového zabezpečenia zamestnancov mesta, 
c) zodpovedá za: 

- vypracovanie rozhodnuti o plate na základe predložených návrhov zamestnancom 
mesta, 

- dodržiavanie legislatlvnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u 
zamestnancov mesta. 

2. V mzdovej oblasti plnI hlavne tieto úlohy: 
a) spracúva: 

- platy, náhrady miezd a náhrady prfjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov mesta, 

- odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
- podklady pre priznanie dOchodkov, evidenčné listy dOchodkového zabezpečen ia, 
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o mesačné výkazy a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnávatera 
a zamestnancov, 

o štatistické výkazy týkajúce sa personálnej a mzdovej oblasti, 
o spracúva a kontroluje mesačné vyúčtovanie platov zamestnancov mesta pre 
finančnú učtáre~ a sleduje čerpanie mzdového fondu, 

b) vedie mzdové listy zamestnancov mesta, 
c) odvádza dane zo mzdy a vykonáva ročné zúčtovanie dane z prijm ov, spracováva 

daňové výkazy a hlásenia ročné, 
d) eviduje a kontroluje da~ové vyhlásenia, kontroluje náležitosti súvisiace s nárokom na 

da~ový bonus a so znlženlm sadzby poistného na sociálne a zdravotné poistenie, 
e) vypracúva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov. 

3. Zodpovedá za dodržiavanie legislatlvnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti. 
4. Spolupracuje s kanceláriou vedenia mesta, s oddelenim škOl a školských zariadeni 

a náčelnlkom MsP. 
5. Preberá a kontroluje výkaz o dochádzke zamestnancov mesta. 
6. Zabezpečuje výdaj stravovaclch poukážok pre zamestnancov mesta a vedie prlslušnú 

evidenciu. 
7. Zabezpečuje archiváciu osobných spisov a ostatných dokladov mzdovej agendy. 

Čl. 32 
Odbor vnútornej správy 

Oddelenie interných služieb 
1. Zodpovedá za: 

a) procesy vnútornej správy, 
b) koncepciu využitia priestorov MsÚ, za efektlvne využivanie priestorov MsÚ vrátane 

dlhodobých prenájmov vorných priestorov a krátkodobé prenájmy priestorov, 
c) chod a organizačné zabezpečenie Centra služieb občanom mesta, 
d) riadne otvorenie a uzatvorenie budovy MsÚ, za funkčnosť bezpečnostného systému, 
e) likvidáciu nebezpečných odpadov, ktoré produkuje MsÚ, vedie predplsanú evidenciu, 
f) realizáciu a dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MsÚ, 

navrhuje jeho zmeny a aktualizáciu, 
g) materiál uložený v skladoch CO a sklady CO. 

2. Zabezpečuje: 
a) v spolupráci s ostatnými odbormi MsÚ, v prlpade potreby v spolupráci s výbormi 

v mestských častiach, sústredenie a pripravu materiálov na prerokovanie v mestskom 
zastupiterstve a v mestskej rade, 

b) hospodársku správu budovy MsÚ, starostlivosť o majetok v budove, 
c) bežnú údržbu budovy, spolupracuje pri údržbe budovy dodávaterským spOsobom, 
d) upratovanie priestorov MsÚ, 
e) obsluhu a údržbu plynových kotlov v zmysle noriem a platných nariadeni, 
f) informačnú službu MsÚ, včasnosť odoslanl a doručeni poštových zásielok mesta, 
g) telekomunikačné služby a prepájanie telefonických hovorov, 
h) výrobu, priderovanie a evidenciu úradných pečiatok, nákup potrebného materiálu, 

vedie jeho evidenciu a zabezpečuje výdaj zo skladu, 
i) činnosť kancelárskej a rozmnožovacej techniky, potrebnej pre chod MsÚ 

a rozmnožovanie materiálov, 
il nákup inventáru, DHIM, 
k) objednávky knih, novin a časopisov, ich predplatenie, evidenciu arozderovanie, 
I) pravidelné vyraďovanie záznamov vzniknutých z činnosti mesta, 
m) centrálnu evidenciu zmlúv, ktorých účastnikom je mesto a ich archiváciu, 
n) povinnosti súvisiace so zverejňovanlm zmlúv v zmysle platných právnych predpisov 

s výnimkou zmlúv vyhotovených oddelen Im správy bytov a nebytových priestorov, 
o) centrálnu evidenciu VZN, intemých noriem a ich archiváciu, 
p) potvrdzovanie skutočnosti a podávanie informácii o občanoch orgánom, oprávneným 

požadovať tieto podra všeobecne záväzných predpisov, pokiar ich mOže zlskať 
z evidenčných a správnych podkladov MsÚ (posudky), 

q) zverej~ovanie informácii na úradnej tabuli mesta, vedie centrálnu evidenciu listin 
uverejnených na úradnej tabuli mesta, potvrdzuje dobu ich zverejnenia, vedie o tom 
evidenciu, 
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r) správu prlrutnej registratúry za oddelenie, 
s) prevádzku motorových vozidiel, zabezpetuje jej ekonomické vyhodnocovanie, 

zodpovedá za zabezpetenie údržby a opráv vozidiel v zmysle platných právnych 
predpisov, 

t) materiálne vybavenie, apeciálnu výstroj, opravy a údržbu budov, vozidiel a ostatných 
prostriedkov DHZ, 

u) kontroly a opravy hasiacich pri strojov v objektoch MsÚ a DHZ, 
v) kontrolu dosažiternosti podnikov a organizácii v meste podra stanoveného plánu 

a zaisťuje odposluch sirén, 
w) vytvorenie podmienok bezpetnosti práce pre zamestnancov mesta, vedie knihu 

pracovných úrazov a zápisniky bezpetnosti pri práci, vyaetruje prltiny vzniku úrazov, 
zodpovedá za kontrolu stavu a pravidelné doplň an ie lekárnitiek, zodpovedá za 
vybavenie miestnosti prvej pomoci, 

x) výkonné povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o ochrane pred povodňami, 
y) komplexné zabezpetovanie a usmerňovanie správy registratúry na mestskom úrade 

v súlade so zákonom o archivoch a registratúrach, 
z) akolenia bezpetnosli práce pre novoprijatých zamestnancov a zabezpetuje ostatné 

ako lenia pre zamestnancov mesta v zmysle stanovených predpisov, spolupracuje 
s inapektorátom práce, pripadne PZS. 

3. Spracováva a vyhotovuje: 
a) pozvánku a program rokovania MsR a MsZ, zabezpetuje prostrednlctvom oddelenia 

informatiky zverejnenie programu rokovania MsZ na úradnej tabuli mesta a na 
webovom sld le mesta, 

b) uznesenia mestskej rady a mestského zastupiterstva, v zákonnej lehote ich predkladá 
na podpis primátorovi mesta, zabezpetuje prostrednlctvom oddelenia informatiky ich 
zverejnenie na webovom sld le mesta, 

c) návrhy nájomných zmlúv, odovzdáva a preberá priestory od nájomnikov, 
d) krlzový plán mesta, vedie evidenciu prldelového hospodárstva, zabezpečuje 

dokumentáciu pre mobilizačnú pripravu, 
e) zápisnice zo zasadani mestskej rady a mestského zastupiterstva, zabezpečuje 

prostrednlctvom oddelenia informatiky zverejnenie zápisnice zo zasadnutia MsZ na 
webovom sld le mesta, 

f) dokumentáciu požiarnej ochrany mesta, 
g) dokumentáciu CO, krlzového plánovania a krlzového riadenia, 
h) plán ukrytia v rámci MsÚ, 
i) odberaterské faktúry za poskytnuté služby pri krátkodobých i dlhodobých prenájmoch 

a za ostatné služby podra podkladov vedúcich odborov a oddeleni. 
4. Vedie a sleduje: 

a) centrálnu evidenciu uzneseni mestskej rady a mestského zastupiterstva, 
b) evidenciu poslancov, ich náhradnikov, sústreďuje poznatky o ich činnosti 

a vypracováva potrebné rozbory a prehrady o tejto činnosti pre zasadnutia mestskej 
rady a mestského zastupiterstva, 

c) prehrad o komisiách MsZ, 
d) prehrad o využili zasadačiek , pripravuje ich k prenájmu, pripravuje podklady na 

fakturáciu nájmov a služieb, 
e) centrálnu evidenciu doalej poaty MsÚ okrem evidencie doalých pellcil a sťažnosIl , 

ktorú eviduje útvar hlavného kontrolóra, zabezpečuje triedenie poaty, 
f) prehrad o najazdených kilometroch služobných motorových vozidiel a vyčlsruje 

spotrebu pohonných hmOt, 
g) evidenciu o prevádzke vozidiel DHZ, zabezpetuje v spolupráci s tien mi DHZ ich 

údržbu, opravy a prevádzku motorových vozidiel a inej techniky v uživani DHZ, 
h) prehrad o najazdených kilometroch vozidiel DHZ a vyčlsruje spotrebu pohonných 

hmOt, sleduje a kontroluje vyúčtovan ie PHM pre DHZ, 
i) pomocnú vojenskú evidenciu a zodpovedá za evidenciu utajovaných plsomnosll MsÚ, 
j) harmonogram odberu plynu. 

5. Zúčastňuje sa pOSUdzovania dokumentárnej hodnoty záznamov vo vyraďovacom konani 
s odbornými zamestnancami mesta. 

6. Eviduje návrhy, pripomienky a dopyty poslancov, interpelácie, vznesené na zasadaniach 
mestského zastupiterstva, odovzdáva ich, kancelárii vedenia mesta pre priradenie 
k vybaveniu zodpovedným zamestnancom. 
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7. Dbá na poriadok a bezpečnost' pri práci v kotolni. 
8. Uskutočňuje manipulačné práce, potrebné pre chod budovy MsÚ. 
9. Vykonáva metodicko-kontrolné usmerňovanie odbornej správy záznamov z činnosti MsÚ" 
10. preberá záznamy a spisy z prlručných registratúr odborov MsÚ od registratúrneho 

strediska, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich zapožičiavanie . 
11 . Organizačne zabezpečuje prlpravu a priebeh volieb, referenda prlp. sčltania ludl domov 

a bytov. 
12. Pripravuje podklady krozúčtovaniu stravovaclch poukážok podla podkladov o vydaných 

stravných Hstkoch z ekonomického oddelenia. 
13. Poskytuje súčinnosť pri exekúciách. 
14. Metodicky usmerňuje činnosť dobrovolných hasičských zborov (ďalej len DHZ), organizuje 

vykonávanie preventfvnych protipožiarnych kontrol, zabezpečuje účasť velitelov na 
školeniach. 

15. PlnI ostatné úlohy súvisiace s PO na pracovisku. 
16. Spolupracuje s odborom krlzového riadenia OÚ LM na úseku CO, krlzového plánovania 

a krlzového riadenia. 
17. Uskutočňuje kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a upozorňuje vedúcich 

zamestnancov na nedostatky v oblasti bezpečnosti práce. 
18. Dohliada na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov podla ustanovenI 

nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko, zodpovedá za vykonanie ročnej kontroly pracovIsk, vedie osobné karty 
zamestnancov. 

19. Rieši nedostatky na komlnových telesách, žiada majitelov o predloženie potvrdenia 
o vykonanI preskúšania komlnov. 

20. Zabezpečuje úlohy informačného systému CO na územI mesta, navrhuje poskytnutie 
nevyhnutnej okamžitej pomoci v núdzi. 

21 . Navrhuje vyhlásenie a odvolávanie mimoriadnej situácie a riadi prijatý režim života 
obyvatelstva na územI mesta. 

22. Podla potreby navrhuje vhodné ochranné stavby použiteIné na ukrytie obyvatelstva 
a zabezpečuje potrebné úpravy. 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytov 
1. Zodpovedá za: 

a) procesy správne - evidenčné, 
b) plnenie úloh v súvislosti so zavedenIm informačného modulu REGOP. 

2. VedIe: 
a) knihu naroden I, knihu manželstiev a knihu úmrtl, 
b) index zápisov do matričných knIh, 
c) miestnu evidenciu obyvatelstva, 
d) ohlasovňu pobytu občanov v meste, prijIma oznámenia o prihlásenI, zmene 

a odhlásenl pobytu, naroden I, úmrtl, uzavretf manželstva. 
3. Vykonáva: 

a) dodatočné záznamy do matrlk o zmene alebo doplnenI údajov v zápisoch na základe 
verejných listfn vydaných súdmi a inými úradmi, 

b) zmenu priezviska na základe oznámenia o rozvode, osvojenlm, určenlm otcovstva, po 
nadobudnutf plnoletosti, z dOvodu zmeny pohlavia, maloletého dieťaťa, ktorého otec 
nie je známy na priezvisko určené dohodou pri uzavretf manželstva, zápis bez 
koncovky slovenského prechylovania, 

c) ďalšie činnosti v zmysle zákona o matrikách. 
4. Vydáva, vyhotovuje, potvrdzuje: 

a) výpisy z matričných knIh na použitie v tuzemsku a cudzine, 
b) na požiadanie vydáva potvrdenia o spoločnom bydlisku, potvrdenia o trvalom 

a prechodnom pobyte, 
c) potvrdenia k dOchodku o výchove detf, o st'ahovanl a o spoločnom bydlisku, 
d) osvedčenia o právnej spOsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, 
e) osvedčuje odpisy Iistfn a podpisov za úkony podla osobitných predpisov. 

5. PlnI úlohy súvisiace s uzavretfm manželstva, zúčastňuje sa na obrade a vyhotovuje o tom 
zápisnicu. 

6. Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a po uzavretf manželstva vyhotovuje o tom matričné doklady. 
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7. Povoluje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako pr/slušnom matričnom úrade. 
8. PrijIma súhlasné vyhlásenie rodičov o určenI otcovstva k dieťaťu . 
9. Podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa ak sa na tom nedohodli 

rodičia a u dieťaťa, ktorého sa matka vzdá - utajený dOvod. 
10. Pln i oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach. 
11 . Poskytuje infomnácie z knihy naroden I a úmrtl pre mesačný spravodaj. 
12. Predkladá štatistickému úradu hlásenia o sfahovanl, o naroden I, úmrtl, uzavretl 

manželstva. 
Predkladá hlásenia o sťahovani na štatistický úrad. 

13. Spracováva štatistiky o demografickom vývoji v meste. 
14. Zostavuje a vedie stály zoznam voličov. 
15. Na oprávnené vyžiadanie podáva informácie o pobyte občanov v meste. 
16. Potvrdzuje údaje potrebné na posúdenie nároku na prlspevok na bývanie. 
17. Pripravuje a vykonáva sčltan ie ludu, domova bytov. 
18. Spracováva zápisy do pamätnej knihy narodenf. 
19. Vedie agendu a zabezpečuje činnosť zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ), organizuje 

a vykonáva rodinné slávnosti - uvltania deti do života a jubilejné sobáše, občianske 
obrady uzavretia manželstva, dohliada na zodpovedajúcu časť programového rozpočtu , 
zabezpečuje materiálne vybavenie. 

20. Zabezpečuje správu pri ručnej registratúry zo svojej činnosti. 

Oddelenie právnych služieb 
1. Zodpovedá za: 

Čl. 33 
Odbor právny 

a) za legislatlvno-právne procesy, 
b) centrálnu evidenciu základných dokumentov spoločnosti zriadených mestom 

a spoločnosti , v ktorých je mesto členom , 
c) právnu stránku predkladaných návrhov základných dokumentov ( resp. zmien) 

spoločnosti zriadených mestom a spoločnosti , v ktorých je mesto členom mestskému 
zastupitelstvu, 

d) centrálne zodpovedá za vydanie a zmeny VZN podla odborných podkladov a požiada
viek vedúcich odborov a za intemé normy mesta, 

e) centrálne zodpovedá za vymáhanie pohladávok a exekučné konania, vrátane 
da~ových exekúcii, vymáha pohladávky mesta. 

2. Vypracováva: 
a) záložné zmluvy na zabezpečenie pohladávok a vecných práv mesta, 
b) vzory zmlúv a iných dokladov majetkovoprávneho charakteru, 
c) návrhy žalOb a zúčastňuje sa konanI pred súdmi a inými orgánmi vo veciach 

majetkovoprávnej agendy, 
d) zmluvy o združenI finančných prostriedkov na rozvoj mesta podla podkladov iných 

odborov a oddeleni MsÚ, 
e) zmluvy za mesto, vzory zmlúv pre odbory na opakujúce sa činnosti, vzory reklamácii 

a iných dokladov právneho charakteru s výnimkou majetkovoprávnych, pripomienkuje 
všetky zmluvy ktoré predložia Odbory MsÚ, 

f) žaloby a zúčastňuje sa konania pred súdmi vo veciach bytovej agendy. 
3. Rleil: 

a) zložitú právnu agendu vo viacerých oblastiach práva vrátane vypracúvania návrhov 
žalOb a zastupovania mesta v právnych sporoch pred súdmi, 

b) zodpovednost' mesta za vnesené veci, 
c) priestupky a iné správne delikty (podla zákona o ochrane pred zneužlvan lm 

alkoholických nápojov). 
4. Zabezpečuje: 

a) uplatnenie prlpadnej škody vzniknutej mestu v trestnom konani, 
b) výkon rozhodnuti na pellažné plnenia vydaných primátorom mesta v správnom 

konanI, 
c) organizačne zabezpečuje a vedie verejné obchodné sút'aže na predaj bytov. 

5. UplatIluje práva na plnenie záväzkov z kúpnopredajných zmlúv ana majetkové sankcie, 
práva na náhrady škOd proti právnickým a fyzickým osobám. 
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6. Pripravuje podklady pre vyhotovenie dohody o vydani veci a vzájomnom usporiadani 
nárokov podra reštitučného zákona a zákona o mimo súdnych rehabilitáciách, ak je ich 
účastnikom mesto a vypracúva dohody o vydani veci. 

7. Sleduje finančné vecné plnenia z uzavretých zmlúv odboru. 
8. Analyzuje prvotné návrhy na rozhodnutia v správnom konani vypracúvané ostatnými 

odbormi mestského úradu. 
9. Analyzuje signalizované pripady, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi a vypracúva 

právne stanoviská na ich riešenie. 
10. V prlpadoch, kde je dOvodné podozrenie z páchania trestnej činnosti podáva oznámenia 

orgánom činným v trestnom konanI. 
11 . Dohliada na to, aby uznesenia mestského zastupiterstva a mestskej rady neodporovali 

právnym normám a boli v súlade s vnútornými predpismi mesta a všeobecne závaznými 
nariadeniami mesta. 

12. Vyjadruje sa k návrhom opatreni s organizačno-právnym dosahom. 
13. Podiera sa na prlprave podkladov pri zriaďovani rozpočtových a prlspevkových organizácii 

mesta, podnikaterských subjektov mesta založených podra osobitných predpisov 
a zakladani neziskových organizácii s účasťou mesta. 

14. Na požiadanie poskytuje právne rady obchodným spoločnostiam zriadeným mestom. 
15. Pri zakladani (zrušeni) podnikaterských subjektov mesta zabezpečuje vypracovanie 

potrebných zmlúv a listin na základe podkladov doručených odbornými oddeleniami. 
16. Poskytuje právne rady primátorovi mesta, prednostovi MsÚ a ostatným zamestnancom 

mesta vo veciach týkajúcich sa kompetencii mesta. 
17. Vypracúva návrhy rozhodnuti o prikázani uzatvoriť nájomnú zmluvu podra osobitných 

predpisov. 
18. Zastupuje mesto a orgány mesta na základe splnomocnenia v právnych veciach pred 

štátnymi orgánmi, vypracúva na konanie pred nimi prlslušné podania a posudzuje 
možnosti usporiadania rozporov pred konanim na súdoch zmierom. 

19. Sleduje novelizáciu zákonov a obsahovú náplň novoprijatých zákonov, nariadeni a iných 
všeobecne závazných predpisov, pripomienkuje návrhy zákonov a noviel zákonov 
v spolupráci s vecne prlslušnými oddeleniami. 

20. Vedie centrálnu evidenciu o pokutách uložených v priestupkovom konani a sleduje ich 
úhradu, bezodkladne informuje orgán, ktorý priestupok vyrubil o neuhradenl pokuty 
v určenej lehote. 

21 . Zastupuje mesto na súde v procesnom konani ako opatrovnik a vedie spisovú agendu vo 
veciach opatrovnlctva. 

22. Na základe podkladov prenajlmatera, vypracúva zmluvy o prevode vlastnictva bytu do 
vlastnictva nájomcom. 

23. Vedie a kontroluje evidenciu splátok odpredaných bytov, sleduje dodržiavanie podmienok 
kúpnych zmlúv pri úhrade za kúpnu cenu bytu i poskytnutých zliav, uplatňuje právo mesta 
na plnenie týchto závazkov. 

24. Pripravuje podklady pre návrhy zápisov do katastra nehnuternostl v oblasti bytovej agendy. 
25. Spracováva podklady pre správy o prevode nehnuterného majetku vrátane dOvodovej 

správy na prerokovanie mestskému zastupiterstvu. 

Oddelenie majetkovoprávne 
1. Zabezpečuje: 

a) vysporiadanie nehnuterného majetku mesta, predaj, nadobudnutie, zámena a ostatné 
činnosti súvisiace s nakladanim majetku mesta, 

b) právnu súčinnosť pri vypratávani z majetku mesta, 
c) stanoviská mesta na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržanl, zabezpečuje činnosti 

ROEP a Obnovy katastrálneho operátu. 
2. Vypracúva: 

a) kúpnopredajné, nájomné, zámenné a iné zmluvy súvisiace s majetkom mesta 
a zodpovedá za ich právnu stránku, 

b) zmluvy vo veciach týkajúcich sa majetkovoprávnych prevodov majetku mesta, 
c) delimitačné protokoly v zmysle § 14 zák.č.138/91 Zb. v zneni neskoršich zmien 

a doplnkov. 
3. Zaisťuje podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri výstavbe 

zabezpečovanej mestom a v ďalšich majetkovoprávnych vzťahoch , kde je úČBstnlkom 
mesto. 
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4. Vykonáva úlohy vyplývajúce z predpisov o majetku mesta a o správe iného majetku, pokiaf 
taký mesto má v správe (v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta). 

5. Pripravuje podklady pre návrhy zápisov do katastra nehnutefnostl. 
6. Usmerňuje výkon správy majetku mesta a hospodárenie s nim medzi jednotlivými odbormi 

a oddeleniami MsU a mestskými organizáciami a zabezpečuje v spolupráci s nimi jeho 
inventarizáciu. 

7. Vyhotovuje nájomné zmluvy na pozemky prenajlmané ako záhradky resp. na 
podnikatefské a iné účely. 

8. Organizačne zabezpečuje a vedie verejné obchodné súťaže a výberové konania na predaj 
majetku mesta. 

9. Vykonáva miestne ~etrenia v majetkovoprávnych veciach. 
10. Zisťuje vlastnikov stavieb postavených na pozemkoch mesta a vyzýva ich na 

majetkovoprávne vysporiadanie. 

Oddelenie pripravy stavieb 
1. Zodpovedá za: 

Čl. 34 
Odbor výstavby 

a) organizuje a zodpovedá za verejné obstarávanie podfa požiadaviek a vecných 
podkladov vedúcich odborov a oddeleni, 

b) dodržiavanie zákona o verejnom obstarávani v platnom znen i a intemých noriem 
mesta v tejto oblasti. 

2. Spracováva: 
a) podklady pre jednotlivé postupy verejného obstarávania, 
b) v~etky povinné oznámenia a zasiela ich Úradu verejného obstarávania. 

3. Pripravuje a realizuje v~etky postupy verejného obstarávania. 
4. Posudzuje výber postupov verejného obstarávania podfa predpokladanej hodnoty, zákazky 

na dodanie tovaru, na uskutočnen ie stavebných prác a na poskytnutie služieb. 
5. Poskytuje odbomé stanoviská týkajúce sa zákona o verejnom obstarávani a jeho využitia 

v praxi zamestnancom mesta. 
6. Zabezpečuje: 

a) evidenciu vykonaných verejných obstarávani, zverejňuje informácie o realizovanom 
verejnom obstarávani v zmysle zákona a intemých noriem mesta, 

b) výber generálneho projektanta v súlade so zákonom o verejnom obstarávani, 
c) zabezpečuje odovzdanie staveniska s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácii 
d) podklady pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, vodoprávneho 

rozhodnutia a ohlásenl, 
e) podklady pre verejné obstarávanie a samotný výber dodávatefa stavby v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávani, 
f) zmluvy s odborom právnym pre vybratého dodávatefa stavieb, 
g) podklady ukončenej stavby k zaradeniu do majetku mesta, archivácii projektovej 

dokumentácie a spisových podkladov ukončených stavieb, 
h) zabezpečuje a poskytuje podklady na vyňatie pozemkov z pOdneho fondu pre odbor 

právny. 
7. Vykonáva kontrolu postupu odovzdaného verejného obstarávania z odborov a ich oddeleni 

v zmysle intemých noriem mesta. 
8. oordinuje spoluprácu dotknutých orgánov a organizácii výstavby pri spracovani zadania 

stavby ( uživater, projektant, správcovia sieti a iných). 
9. Prejednáva zadanie stavby s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
10. Pripravuje zmluvy na spracovanie projektovej dokumentácie. 
11 . Zúčastfluje sa na rokovaniach a koordinuje priebeh a obsah spracovania projektovej 

dokumentácie. 
12. Spolupracuje pri podávani žiadosti na $FRB, dotácii a finančných zdrojov z EÚ. 
13. Zúčastňuje sa koncoročnej inventarizácie odboru výstavby. 
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Oddelenie realizácie stavieb 
1. Zabezpečuje: 

a) odborný dozor pri výstavbe, preberá dodávky prác, kontroluje faktúry, organizuje 
kontrolné dni stavby, rieši problémy počas realizácie, 

b) kolaudáciu a preberacie konanie stavby, vykonáva finančné vysporiadanie stavby, 
konečné zúčtovanie stavby, dáva odboru finančnému podklady na vyradenie stavby 
z nedokončených investIciI, jej zaradenie do majetku a odovzdanie dokladov stavby 
konečnému užlvateľovi, 

c) spracovanie geometrického plánu realizovanej stavby, 
d) odstránenie skrytých nedostatkov v rámci reklamačného konania dodávky stavebných 

prác, 
e) archivovanie všetkých dokladov ukončených stavieb, 
f) podklady pre uzatvorenie zmlúv alebo objednávok pre odborne spOsobilé osoby na 

činnosť stavebného dozoru, koordinátora bezpečnosti a autorského dozoru stavby, 
g) podklady ukončenej stavby k zaradeniu do majetku mesta, archivácii projektovej 

dokumentácie a spisových podkladov ukončených stavieb, 
2. V spolupráci s dodávateľom a užlvateľom zabezpečuje prlpadné povolenia na predčasné 

alebo dočasné uživanie stavby. 
3. Pripravuje a spracováva investičný program rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými 

odbormi mesta. 
4. Spracováva podklady pre odbor finančný. 
5. Zúčastňuje sa koncoročnej inventarizácii odboru výstavby. 
6. Organizačne zabezpečuje odovzdanie staveniska. 

Čl. 35 
Odbor ÚR a SP 

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku 
1. Pri výkone štátnej stavebnej správy vedie územné konanie, vydáva územné rozhodnutia, 

okrem územia vojenských obvodov a spracováva podklady pre: 
a) rozhodnutie o umiestneni stavby, 
b) rozhodnutie o využiti územia, 
c) rozhodnutie o chránenom územi a ochrannom pásme, 
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. 

2 Povoľuje: 

a) výnimky a zmeny rozhodnutia o chránenom územi a o ochrannom pásme, povoľuje 
zmenu právoplatného územného rozhodnutia, 

b) zmenu stavby pred dokončenlm, 
c) povoľuje terénne úpravy, 
d) zmeny vspOsobe užlvania stavby, v jej prevádzkovom zariadenI, v spOsobe alebo 

podstatnom rozšlrenl výroby, 
e) povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav, 
f) reklamné stavby, ktorej funkciou je šlrenie reklamných, propagačných , navigačných a 

iných informácii viditeľných z verejných priestorov, vydáva súhlas na ich odstránenie, 
ak splnili účel , alebo sú umiestnené bez súhlasu. 

3. Rozhoduje o: 
a) predlženl platnosti územného rozhodnutia, 
b) poskytnutl štátneho stavebného prlspevku, 
c) zrušenI stavebného povolenia, ak sa zisti na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá 

vznikla pri uskutočňovanI stavby, 
d) rozsahu oprávnenia pracovnIkov stavebných úradov a ústredných orgánov štátnej 

správy vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného 
zákona, 

e) opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe, 
f) o dočasnom užIvanI stavby na skúšobnú prevádzku pred vydan Im kolaudačného 

rozhodnutia a vydáva súhlas k začatiu prevádzky, 
g) o zrušenI rozhodnutia o vyvlastnenI, ak sa v určenej lehote nezačalo s užlvanlm 

pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo. 
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4. Nariaďuje: 
a) údržbu stavby a terénnych úprav, 
b) nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravéch, 
c) vykonať neodkladné zabezpečovacie préce, 
d) vypratanie stavby. 

5. Vedie: 
a) údržbu stavby a terénnych úprav, 
b) stavebné konanie a vydéva stavebné povolenia na stavby každého druhu bez zretera 

na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj na ich zmeny (t.j. 
pristavby, nadstavby, a stavebné úpravy) s výnimkou stavieb spadajúcich do 
kompetencie špeciélnych stavebných úradov, 

c) kolaudačné konanie a vykonéva kolaudéciu stavieb, na ktoré vydal stavebné povolenie 
a vykonéva kolaudéciu dokončených terénnych úprav, 

d) vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastneni stavieb, pozemkov a prév k nim. 
6. Vydáva: 

a) povolenia na predčasné uživanie stavby, 
b) súhlas k povoleniu na stavbu špeciélnym stavebným úradom. 

7. Prijima ohlésenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaclch préc v zmysle 
stavebného zékona. 

8. Prejednéva priestupky občanov, sprévne delikty prévnických osOb a fyzických osOb 
oprévnených na podnikanie a rozhoduje o pokutéch. 

9. Zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnuti vrétane spisov a iných opatreni 
vyplývajúcich z činnosti. 

10. Plni úlohy vyplývajúce zo založenia informačného systému. 
11. Zasiela orgénom geodézie a kartografie pri slušné rozhodnutia. 
12. Prešetruje sťažnosti fyzických a prévnických osOb týkajúcich sa územného rozhodovania a 

stavebného poriadku. 
13. Zabezpečuje výkon rozhodnuti v oblasti zverenej pOsobnosti. 
14. Označuje ulice a iné verejné priestranstvé orientačnými taburami s uveden Im nézvu a 

vedie ich evidenciu. 
15. Potvrdzuje, určuje, meni, ruši evidenčné, súpisné a orientačné člslo stavieb a vedie ich 

evidenciu. 
16. Zaznamenéva údaje do registra adries. 

Oddelenie $FRB 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
B. 
9. 
10. 

Zabezpečuje realizéciu programov rozvoja bývania a spolupOsobenie pri utvéranl 
vhodných podmienok na rozvoj bývania v meste. 
Metodicky usmerňuje fyzické, prévnické osoby a obce pri spracovani žiadosti o podporu 
SFRB a dolécil MDVaRR SR z programu rozvoja bývania. 
Overuje úplnosť néležitostl o podporu rozvoja bývania v zmysle prlslušných prévnych 
predpisov. 
Vykonéva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpanie podpory poskytnutej 
z fondu. 
Vedie evidenciu podaných žiadosti o podporu rozvoja bývania, a evidenciu čerpania 
úverov. 
Metodicky usmerňuje klientov počas trvania zmluvného vzt'ahu pri realizácii zmien a 
dodatkov zmlúv. 
Poskytuje podklady pre verejné obstarávanie pri výstavbe nálomných bytov. 
Poskytuje podklady pre zriadenie záložného práva na úvery SFRB a dolécie MDVaRR SR. 
Vedie štatistické údaje na úseku zverenej pOsobnosti. 
Zodpovedé za tvorbu rozpočtu , jeho čerpanie, monitorovanie a vyhodnocovanie v rozsahu 
poverenia. 
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Čl. 36 
Odbor životného prostredia a dopravy 

Oddelenie cestnej dopravy. pozemných komunikácii a verejných priestranstiev 

Zodpovedá za procesy dopravy: 
l. v oblasti činnosti preneseného výkonu pOsobnostl ~tátnei spráw na mesto: 
1. Vykonáva miestnu štátnu správu na úseku cestnej dopravy: 

al na základe návrhu a predplsaných náležitosti predložených dopravcom pravidelnej 
autobusovej dopravy vypracováva rozhodnutia na udelenie dopravnej licencie na 
autobusovú linku mestskej autobusovej dopravy (ďalej len .MAD") nepresahujúcu 
územie mesta, 

b) vypracováva rozhodnutia na odňatie dopravnej licencie na linky MAD, 
c) pripravuje agendu na uzavretie zmluvy o službách s dopravcom MAD, ktorej 

predmetom je poskytovanie služieb vo verejnom záujme a úhrada za poskytnuté 
služby, 

d) dáva v konani o uderovani dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú 
autobusová dopravu na dožiadanie správneho orgánu súhlas na zastavovanie v meste 
na zriadenej zastávke a určuje stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestor 
v meste, 

e) určuje stanovištia na ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby, a ich 
kapacitu a označenie dopravnými značkami , 

I) všeobecne závazným nariaden Im ustanovuje podrobnosti o výkone taxislužby na 
územi mesta a vydáva prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby, 

g) v konani o zmene dopravnej licencie vypracováva povolenia na predlženie alebo 
zmenu trasy linky MAD nepresahujúcej územie mesta, 

h) určuje umiestnenie a premiestnenie zastávky MAD v súlade s požiadavkami 
a s konkrétnou prepravnou situáciou, 

i) v konani o uderovani dopravnej licencie na MAD mOže určiť inú farebnú kombináciu 
tabuliek s označen Im autobusovej linky ako ustanovuje v~eobecne závazný právny 
predpis, ak nie je v autobuse použitá elektronická tabu ra, 

j) schvaruje cestovný poriadok autobusovej linky MAD, 
k) ukladá povinnosť vykonania zmeny cestovného poriadku ak sa po schváleni 

cestovného poriadku podstatne zmenifi rozhodujúce okolnosti. 
2. Vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v meste prostrednlctvom poverených 

zamestnancov. 
3. Vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácII a účelových 

komunikácii: 
a) vypracováva povolenia na uzávierky, obchádzky a odklony miestnych komunikácii, 
b) oznamuje rozhodnutie o uzávierke, pripadne o obchádzke Okresnému riaditerstva 

hasičského a záchranného zboru a záchrannej službe, 
c) vypracováva rozhodnutia o povoleni zvláštneho užlvania miestnych komunikácii, 
d) vypracováva rozhodnutia o zrušeni práva zvláštneho užlvania miestnych komunikácii, 
e) v prlpade porúch na vedeniach uložených v miestnych komunikáciách, pri ktorých 

vznikne nebezpečenstvo v~eobecného ohrozenia, vypracováva dodatočne vydané 
rozhodnutia, ktorými urči podmienky uvedenia komunikácii do pOvodného stavu, 

f) v prlpade nebezpečenstva z omeškania (živelnej pohromy, dopravnej nehody, zrútenia 
alebo poškodenia objektov, havárie energetických, plynárenských či teplárenských 
zariadeni a pod.) zabezpečuje bezodkladne uzavretie prlslušnej čssti miestnej 
komunikácie a jej označenie aspoň provizómym spOsobom, 

g) vypracováva povolenia výnimiek zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestných 
ochranných pásmach miestnych komunikácii a nariadenia na odstránenie alebo 
úpravu stavieb alebo zariadeni, stromov, krov a iných porastov, pripadne povrchu 
pOdy. 

h) Vypracováva povolenia: 
- pre zastavané územie 

a) na zriadenie telekomunikačných podzemných vedeni v telese miestnych 
komunikácii bez povinnosti ukladať ich do káblového kanála alebo kolektora, 

b) na zriadenie zariadeni na rozvod tepla a vykurovaclch plynov v telese miestnych 
komunikácii 
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- mimo zastavané územie - križenia podzemných vedeni s miestnymi 
komunikáciami, určuje $Irku pruhov pomocných cestných pozemkov na miestnych 
komunikáciách, 

vyjadruje sa k druhovému zloženiu a k umiestneniu cestnej zelene v dopravnom 
priestore miestnych komunikácii a ich súčasti , 
dáva súhlas na spOsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách alebo v ich 
telese, na vykonanie plánovaných opráva údržby vedeni ako aj na ich odstránenie, 
vypracováva rozhodnutia o lehotách na odstránenie alebo preloženie vedeni, ktoré sú 
umiestnené v miestnych komunikáciách v rozpore s cestným zákonom, 
vypracováva rozhodnutia o pripájanl účelových komunikácii na miestne komunikácie 
a o zriaďovani vjazdov z miestnych komunikácii na susedné nehnutelnosti, 
vypracováva rozhodnutia na zaradenie účelovej komunikácia do siete miestnych 
komunikácii a rozhodnutia na vyradenie miestnej komunikácie zo siete miestnych 
komunikácii, 
vypracováva vyhlásenia verejnej účelovej komunikácie za neverejnú, 
vypracováva rozhodnutia o náhrade nákladov spojených s odstránenim znečistenia 

alebo po~kodenia miestnej komunikácie, 
vypracováva určenia lehOt a v odOvodnených prlpadoch povolenia výnimiek z lehOt na 
odstránenie pevnej prekážky na miestnych komunikáciách, 
vypracováva rozhodnutia vo veci úhrady nákladov za potrebné opatrenia vykonané na 
odvrátenie ohrozenia miestnej komunikácie, 
vypracováva rozhodnutia vo veci náhrady ~kody spOsobenej správcom komunikácie na 
nezastavanom pozemku v okoll miestnej komunikácie v rámci výkonu správy, 
určuje rozsah potrebných úprav miestnych komunikácii a účelových komunikácii pri 
iných stavbách a t'ažbách, ak komunikácie nezodpovedajú zmeneným dopravným 
požiadavkám, 
vydáva stanoviská k dokumentácii stavieb dotýkajúcich sa záujmov miestnych 
komunikácii, 
predkladá plsomné návrhy na uloženie pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie podla osobitných predpisov za poru~enie cestného zákona 
a zákona o cestnej doprave alebo za nedodržanie podmienok rozhodnuti vydaných 
v pOsobnosti mesta. 

4. Vykonáva itálny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami a účelovými 
komunikáciami. 

5. Vypracováva určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadeni, vrátane povolen i 
na zriadenie vyhradených parkovisk na miestnych komunikáciách. 

6. Dáva správcovi účelovej komunikácie súhlas v jednotlivých prlpadoch na použitie 
dopravných značiek a dopravných zariadeni a na zriadenie vyhradených parkovisk. 

7. Vyjadruje sa k použitiu dopravných značiek a dopravných zariadeni, k povoleniu zriadenia 
vyhradených parkovisk na diaInici, ceste i. a II . triedy a cestách Ili. triedy, ak ide 
o zastavané územie alebo územie určené na zastavanie. 

II. činnosti v samosprávnej pOsobnosti mesta: 
1. V súlade s ústrednou technickou evidenciou dialnic, ciest a miestnych komunikácii 

zabezpečuje technickú evidenciu miestnych komunikácii (pasport) vrátane jej udržiavania 
a dopl~ania. 

2. Poskytuje údaje z technickej evidencie miestnych komunikáciI. 
3. MOže žiadať o poskytnutie informácii z dopravných evidencii v rozsahu potrebnom na 

plnenie úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
4. Navrhuje stavebno-technické vybavenie miestnych komunikácii podla potrieb cestnej 

dopravy a obrany $tátu. 
5. Zaraďuje miestne komunikácie do prlslu$ných tried podla dopravného významu. 
6. podáva stanoviská k územno-plánovaclm dokumentáciám a spolupracuje pri tvorbe 

a posudzovani koncepčných dokumentov z hladiska dopravy. 
7. Udeluje súhlas na stavebné úpravy už zriadených vjazdov z pozemných komunikácii na 

susedné nehnuteľnosti a stanovuje podmienky tejto úpravy. 
9. Zabezpečuje prieskumy, odbomé posudky, projektové dokumentácie neinvestičného 

charakteru, ktoré sú podkladom pre rie$enie : 
a) statickej dopravy, 
b) organizácie dynamickej dopravy, 
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c) bezpe{:nosti a plynulosti cestnej premávky, vrátane modemizácie svetelných 
signaliza{:ných zariadenI. 

4. Schvaľuje .Opera{:ný plán zimnej údržby miestnych komunikácii". 
5. Vypracováva ur{:enia vozidiel mestskej poHcie s právom prednostnej jazdy a podmienky 

ur{:eným vozidlám na použivanie zvláatnych výstražných znamenl. 
6. Pri rozhodovani o koncesovanej živnosti na cestnú motorovú dopravu, na vyžiadanie 

prislušného živnostenského úradu, dáva vyjadrenia k stanovišťu , k odstavnej ploche pre 
motorové vozidlo, ku garáži alebo priestoru ur{:eného na zabezpe{:enie údržby a technickej 
kontroly vozidla. 

7. Vydáva: 
a) povolenia na zriadenie trhového miesta, 
b) povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, 
c) zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia 
predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste, 

d) povolenia na parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách, 

e) povolenia na osobitné uživanie verejných priestranstiev. 
8. Vykonáva dozor nad dodržiavanim podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach. 
9. Vykonáva správu trhových miest s ambulantným predajom. 
10. Prijima a potvrdzuje oznámenia zvolávaterov zhromaždeni podra zákona 

o zhromaždovacom práve; sleduje priebeh zhromaždenia a vykonáva úkony nevyhnutné 
na pripadné rozpustenie zhromaždenia. 

11 . Metodicky riadi a koordinuje prevádzku verejných platených parkovisk, ktoré sú majetkom 
mesta. 

12. Riadi a koordinuje činnosť v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturlstlky na územi 
mesta, plni funkciu lokálneho cyklokoordinátora: 
a) zabezpe{:uje bežnú komunikáciu a spoluprácu s národným a regionálnym 

cyklokoordinátorom, 
b) koordinuje a riadi (:innosti súvisiace so spracovan im, aktualizáciou a implementovanim 

stratégie cyklistickej (nemotorovej) dopravy na územi mesta, 
c) koordinuje (:innosti súvisiace s pri pravou a realizáciou stavieb komunikácii ur{:ených 

pre cyklistov a vyjadruje sa k investi{:ným zámerom, ktoré mOžu mať vpiyv na rozvoj 
cyklistickej dopravy, 

d) ziskava informácie o finan{:ných zdrojoch a možnostiach financovania výstavby 
a údržby cyklistickej infraštruktúry, 

e) akUvne sa podiera na rozvoji hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na územi 
mesta a prijima opatrenia na zvýšenie bezpe{:nosti cyklistov. 

13. Predkladá návrhy na modernizáciu a rozširenie siete verejného osvetlenia; mimo 
technickej vybavenosti, ktorá je sú/':asťou výstavby pozemných stavieb, 

14. Povoruje usporiadanie výstav, trhov, prehliadok, alebo súťaži zvierat na verejných 
priestranstvách za podmienok ur{:ených regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

15. SpolupOsobi pri výkone správy a údržby verejného osvetlenia. 
16. Zabezpe{:uje {:innosti a výkony v rozsahu vymedzenom v predmete uzavretej .Rámcovej 

zmluvy" a v .Špecifikácii {:innosU a výkonov pre bežný rok v oblasti verejnoprospešných 
(:innosU": 
a) stavebno - technickú a zimnú údržbu miestnych komunikácii a ich sú/':asU podľa 

osobitných predpisov, 
b) údržbu pristreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy, 
c) prevádzku a údržbu viano{:nej a vlajkovej výzdoby, 
d) údržbu cestných svetelných signaliza{:ných zariadeni, 
e) prevádzku parkovacich zariaden i, 
f) prevádzku, údržbu a obnovu informa{:ných zariadeni a plagátovacich plOch, 
g) strojové a ru{:né (:istenie miestnych komunikácii a ostatných verejných priestranstiev, 
h) prevádzku verejných WC, 
i) údržbu podchodov a verejných hodin, 
j) správu trhovisk a vyhradeného parkoviska, 
k) údržbu parkovisk vo vlastnictve mesta, 
i) údržbu komunikácii v parkoch, 
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17. Vykonáva kontrolu vykonaných prác v zmysle uzavretej .Rámcovej zmluvy'. schvaruje 
úetovné doklady z hradiska vecného a eiseiného a po preskúmani správnosti výkazov prác 
potvrdzuje ich prevzatie v rozsahu splnomocnenia k tejto kompetencii. 

18. Vedie pomocnú evidenciu eerpania finanených prostriedkov v oblasti verejnoprospe~ných 
einnostl. 

19. Vykonáva nariadenia. uznesenia mestského zastupiterstva a rozhodnutia primátora. 

Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva 
1. Vykonáva štátnu správu v oblasti: 

ochrany prlrody a krajiny. 
- odpadového hospodárstva. 
- ochrany ovzdu~ia. 
- vodného hospodárstva. 

tepelnej energetiky. 
porno hospodárstva a rybárstva. 

2. Vykonáva štátny dozor v oblasti: 
a) vo veciach. v ktorých vykonáva ~tátnu správu v rozsahu ustanovenom v zákone 

o ochrane prlrody a kraj iny. 
b) nad ustanoven Im zákona. v~eobecne záväzných právnych predpisov vydaných na 

jeho vykonanie ako aj nad dodržiavanim rozhodnuti vydaných mestom na úseku 
ochrany prlrody a krajiny. 

3. Zodpovedá za: 
a) poskytnutie podkladov z úrovne mesta prlslu~ným orgánom pre tvorbu koncepcie 

životného prostredia. 
b) nakladanie s komunálnymi odpadmi na územi mesta. dodržiavanie ustanoveni 

zákona odpadoch a VZN mesta v oblasti nakladania s odpadmi. sleduje spOsob 
nakladania s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta. 

4. Rozhoduje: 
a) vo veciach pochybnosti o ureenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných 

tokoch. 
b) v konaniach o výrube stromov a krovitých porastov. 

5. Ukladá: 
a) prevádzkovaterom malých zdrojov znBeisťovania za neplnenie povinnosti uložených 

zákonom o ovzdu~1 a dal~lmi v~eobecne záväznými predpismi opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov a za poru~enie právnych povinnosti uložených im 
týmto zákonom pokuty. 

b) vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finanenej náhrady za 
povolený výrub drevln. 

c) opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti preneseného výkonu ~tátnej 

správy ochrany drevin. 
d) vlastnikovi. správcovi. nájomcovi pozemku. na ktorom drevina rastie. vykonať 

nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie. 
e) vykonanie opatreni na odstránenie po~kodenia verejnej kanalizácie alebo verejného 

vodovodu v prlpadoch. ked tieto opatrenia nevyžadujú povolenie. 
6. Vykonäva: 

a) v prvom stupni ~tátnu správu va veciach ochrany drevln v rozsahu ustanoveni zákona 
o ochrane pri rody a krajiny. 

b) pOsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva. vydáva rybárske lIstky a vedie 
a nich evidenciu. 

c) nariadenia. uznesenia mestského zastupiterstva a rozhodnutia primátora. 
d) kontrolu vykonaných prác v zmysle uzavretej .Rámcovej zmluvy" a .Zmluvy 

o nakladani s komunálnym odpadom vznikajúcim na územi mesta liptovský Mikuláš". 
ich prevzatie a potvrdzuje vecnú a eiseinú správnosť uhrádzaných faktúr. kontroluje 
plnenie poskytnutých dotáciI. 

7. Povoruje: 
odber a iné použivanie povrchových vOd a podzemných vOd pre obeanov 
(domácnosti). ako aj zriaďovanie . zmeny a odstránenie vodných stavieb. ktoré súvisia 
s týmto odberom v zmysle platného zákona o vodách. rozhoduje v prlpadoch. 
v ktorých je prlslu~ný povarovať vodnú stavbu. aj vostatných vodohospodárskych 
veciach týkajúcich sa tejto vadnej stavby. 
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8. Nariaďuje: 
zastavenie malých zdrojov znečisťovan ia , alebo obmedzenie ich prevádzky pri 
nesplneni podmienok ustanovených v zmysle zákona o ovzdušI. 

9. Vydáva: 
a) potvrdenia o oznámeni chráneného nerastu, 
b) súhlasy v zmysle zákona o ovzduši v zneni neskoršich zmien a doplnkov na 

umiest~ovanie, povorovanie a uživanie stavieb malých zdrojov znečistenia, 
c) rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 
d) rozhodnutia na základe žiadosti o povoleni vodných stavieb, 
e) osvedčenia o zápise do evidencie súkromne hospodáriacich rornlkov, vedie evidenciu 

pozemkových spoločenstiev podra osobitných predpisov, 
f) potvrdenia súkromne hospodáriacim rornlkom pre ziskanie dotácii, 
g) súhlas na umiest~ovanie a druhové zloženie drevln pred výsadbou na verejných 

priestranstvách a vo vornej krajine s výnimkou lesa a plOch s pornohospodárskymi 
kultúrami a plodinami. 

10. Určuje: 
a) podmienky v zmysle zákona o ovzduši pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania , 
b) rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov, 
c) inundačné územie pri drobných stavbách. 

11. Upravuje: 
upravuje, obmedzuje, pripadne zakazuje VZN všeobecné použivanie povrchových vOd 
na drobných a iných vodných útvaroch ak si to vyžaduje ochrana zdravia 
a bezpečnosť osOb, vodných stavieb, rybárstva a prlrody a krajiny. 

12. Vyjadruje sa k: 
a) vodnej stavbe v prlpadoch, v ktorých je prlslušný vydávať povolenie alebo súhlas, 

k rodinnému domu, k k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy, 
b) vydaniu povolenia na výrub drevln cestnej zelene podra osobitných predpisov, 
c) plánom nakladania s ťažobným odpadom. 

13. Vypracováva: 
a) program odpadového hospodárstva mesta a predkladá ho na schválenie, zúčast~uje 

sa správneho konania vo veci udelenia súhlasu podra zákona o odpadoch, ktorých je 
účastnikom konania-a vydáva k nim vyjadrenia, 

b) návrh rozpočtu pre zverené podprogramy a sleduje čerpanie schváleného rozpočtu , 
c) návrh zmlúv potrebných na zabezpečenie činnosti v jednotlivých oblastiach životného 

prostredia a zabezpečujú ich podpisanie zmluvnými stranami. 
14. Zabezpečuje : 

a) deratizáciu v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
b) verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávani a schválenou 

smemicou, 
c) kontrolovanie a dodržiavanie povinnosti prevádzkovaterov malých zdrojov 

znečisťovania, v zmysle zákona o ovzduši a VZN mesta o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia, 

d) odborný dohrad nad objektmi verejnej zelene, 
e) prostrednlctvom prlspevkovej organizácie mesta činnosti a výkony v rozsahu 

vymedzenom v predmete uzavretej .Rámcovej zmluvy' v súlade .Špecifikácii činnosti 
a výkonov pre bežný rok v oblasti verejnoprospešných činnosti" a .Zmluvy o nakladani 
s komunálnym odpadom vznikajúcim na územi mesta Liptovský Mikuláš": 
údržbu a ochranu verejnej zelene, zber a prepravu komunálneho odpadu, 
prevádzku Domu smútku a údržbu cintorlnov, 
prevádzku zariadeni na nakladanie s odpadmi (zberné dvory, triediacu halu, 

kompostáre~ a prekládkovú stanicu), 
údržbu detských ihrisk, mestského mobiliáru, 

f) úlohy vyplývajúce z uzatvorených dohOd o vykonani menšlch obecných služieb 
organizovaných obcou a dohody o poskytnutl prlspevku na aktivačnú činnosť, 

g) spracovanie koncepcie tepelného hospodárstva a jej aktualizáciu. 
15. Vyzýva prevádzkovate ra v zmysle zákona o ovzduši k podrobeniu sa kontroly množstva 

znečisťujúcich látok. 
16. Na územi obce alebo jej časti mOže VZN vymedziť nlzkoemisné zóny a zóny 

s obmedzen Im prevádzky mobilných zdrojov. 



Orpanizaa,ý poriadok Mastskdho únldu ·50 • 

17. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v súlade so zákonom o odpadoch 
a ukladá pokuty za priestupky. 

18. Vyznaeuje dreviny ureené na výrub. 
19. Obstaráva a schvaruje dokument miestneho územného systému ekologickej stability 

a dokument starostlivosti o dreviny. 
20. Vedie evidenciu: 

a) povolených vodných stavieb, 
b) pomocnú evidenciu eerpania finanených prostriedkov v oblasti verejnoprospešných 

einnostl. 
21 . Obmedzuje a upravuje zásobovanie pitnou vodou, prIpadne použivanie pitnej vody pri jej 

nedostatku a rozhoduje v sporoch o prednostné ureenie pitnej vody z verejných 
vodovodov v súlade so schváleným VZN. 

22. Spolupracuje s: 
a) vodohospodárskymi orgánmi a vyjadruje sa k vodohospodárskym projektom, ktoré sa 

dotýkajú územia mesta, 
b) útvarom hlavného architekta pri zabezpeeovanl einnostl vyplývajúcich, 
c) mestu z posudzovania vplyvov stavieb na ŽP podra platného zákona. 

23. V rámci svojej pOsobnosti dozerá na dodržiavanie ustanovenI vodného zákona, predpisov 
vydaných na ich základe a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

24. Rieši v spolupráci s ostatnými odbormi a oddeleniami dopady podnikaterskej einnosti na 
životné prostredie mesta. 

25. Vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do 
evidencie vopred prerokováva s vlastnlkmi. 

48. Koordinuje: 
a) protipovodňovú preventlvnu einnosť, 
b) správu a údržbu verejnej zelene. 

49. Potvrdzuje súlad rozsahu podnikania a miesta podnikania v oblasti tepelnej energetiky so 
záujmami mesta v oblasti tepelnej energetiky. 

Čl. 37 
Odbor školstva 

Zodpovedá za procesy správy škOl a školských zariadenI: 
I. Na úseku zriaďovaterskej pôsobnosti: 
1. PlnI úlohy mesta vyplývajúce zo zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

noriem na úseku zriaďovaterskej pOsobnosti k školám a školským zariadeniam a na úseku 
telesnej kultúry. 

2. Navrhuje koncepciu rozvoja škOl a školských zariadenI na územI mesta v oblasti 
preneseného výkonu štátnej správy a v oblasti originálnych pOsobnostl. 

3. PlnI funkciu školského úradu. 
4. Vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci zanedbávania starostlivosti o povinnú 

školskú dochádzku žiaka. 
5. Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, ktorých v prvom stupni rozhodol 

riaditer základnej školy. 
6. Pripravuje a predkladá: 

a) návrhy na ureenie školských obvodov, návrhy na ustanovenie obecnej školskej rady, 
b) návrhy na zriadenie a zrušenie škOl a školských zariadenI na územI mesta, 

spracováva prlslušnú administratIvu, 
c) návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa ureujú školské obvody pre 

jednotlivé základné školy, 
d) návrhy na zmenu právnej formy škOl alebo školských zariadenI, spracováva návrhy 

zriaďovaclch listin, zabezpeeuje prlslušnú agendu, 
e) vedie evidenciu a prlslušnú dokumentáciu k školám a ŠZ zaradeným do siete škOl 

a ŠZ, eviduje zmeny, 
f) podklady pre hodnotenie práce riaditerov škOl a školských zariadenI, 
g) organizaené pokyny pre riaditerov škOl a školských zariadenI, najmä organizaených 

pokynov na prlslušný školský rok. Organizaené pokyny nesmú byť v rozpore 
s Pedagogicko-organizaenými pokynmi, ktoré vydáva pre prlslušný školský rok 
ministerstvo, 



Organizačný poriadok Mestsktlho úradu -51-

h) predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o zabezpel:enl výchovno
vzdelávacieho procesu, návrh rozpisu finanl:ných prostriedkov pre školy a školské 
zariadenia, správu o výsledkoch hospodárenia škOl a školských zariadeni, správu 
o výchovno-vzdelávacej l:innosti škOl a školských zariadeni, návrhy na zriaďovanie 
a zrušovanie škOl a SZ, 

i) návrhy na delegovanie zástupcov orgánov samosprávy do orgánov školskej 
samosprávy - rady školy a obecnej školskej rady a spolupracuje s nimi. 

7. Zabezpečuje: 
a) výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol 

riaditer základnej školy, 
b) podmienky súvisiace so stravovanim žiakov, navrhuje riešenie a zlepšenie stavu. 

B. Podiera sa na koordinácii l:innosti škOl a školských zariadenI. 
9. Spracováva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pOsobnosti 

orgánom štátnej správy a verejnosti. 
10. Prerokováva s radou školy a riaditerom koncepciu rozvoja školy a Sz návrh rozpisu 

finanl:ných prostriedkov pridelených obvodným úradom, personálne, materiálne a sociálne 
podmienky zamestnancov školy a SZ. 

11 . Vybavuje sťažnosti, podnety a petlcie obl:anov a zákonných zástupcov žiakov škOl 
a školských zariadeni, okrem sťažnosti a petlcil. Výchovno-vzdelávaci proces rieši Státna 
školská inšpekcia alebo obvodný úrad. 

12. Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditera školy a SZ. 
13. Poskytuje odbornú a poradenskú l:innosť školám a školským zariadeniam. 
14. Vedie evidenciu: 

a) deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorl majú na územi mesta 
trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, 

b) uchádzal:ov o zamestnanie do škOl a školských zariadeni, spolupracuje s orgánmi 
štátnej správy. 

15. Spolupracuje: 
a) so školami a Sz v pOsobnosti iných zriaďovaterov pri riešeni koncepl:ných otázok 

školstva na územi mesta. 
b) so školami a školskými zariadeniami v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. 
16. Spracováva súhrnné plány výkonov pre školy a školské zariadenia. 
17. Vykonáva 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 a RÚVZ. 

II. Na úseku hospodárskeho riadenia 
1. Vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky základných škOl. 
2. Mapuje technický stav budov a zariadenia. spracováva podklady pre plán investIciI. 

odporúl:a priority. 
3. Dbá na úl:elné využivanie budov a technického zariadenia, navrhuje racionalizal:né 

opatrenia, eviduje požiadavky na prevod správy majetku, pripravuje podklady pre 
oddelenie právnych služieb na prevody správy majetku mesta. 

4. Vykonáva správu škOl a školských zariadeni, zodpovedá za ich priestorové, materiálno
technické vybavenie. 

5. Prijima a vyhodnocuje požiadavky riaditerov škOl a Sz na materiálno-technické vybavenie. 
6. Zabezpečuje správu majetku bytového fondu v školách a SZ, vedie žiadosti o pridelenie 

bytu. 
7. Spolupracuje s radami škOl a riaditermi škOl a Sz pri prerokovávani materiálno-technických 

podmienok na ich činnosť. 

III. Na úseku finančného riadenia 
1. Spolupracuje: 

a) s riaditermi škOl a školských zariadeni pri spracovani návrhu rozpočtu , 
b) spolupracuje na rozpise rozpočtu pre školy a školské zariadenia, 
c) so zriaďovatermi neštátnych škOl a školských zariadeni pri priprave rozpočtu v zmysle 

platnej legislatIvy. 
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2. Vykonáva: 
a) v rámci prenesených kompetencii vykonáva úlohy súvisiace s normatlvnym 

financovan Im základných škOl v zmysle platnej legislatIvy, 
b) rozpis štátnej dotácie na základe prideleného rozpočtu z kapitoly M~ SR, 
c) metodické usmernenia škOl a školských zariadeni v nadvaznosti na čerpanie rozpočtu 

v zmysle platných právnych noriem. 
3. Zabezpečuje: 

a) mesačne finančné prostriedky zo štátnej dotácie normatlvnej a nenormatlvnej na účty 
základných škOl, 

b) finančné prostriedky na účty zriaďovaterov neštátnych škOl a školských zariaden i 
v zmysle schváleného rozpočtu , 

c) poukázanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie v zriaďovaterskej 
pOsobnosti mesta za oblasť škOl a školských zariadeni. 

4. Sleduje čerpanie rozpočtu škOl a školských zariadeni v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta. 
5. V prlpade potreby predkladá návrhy na rozpočtové opatrenia škOl a školských zariadenI. 
6. Spracováva podklady pre rozbory hospodárenia za oblasť škOl a školských zariadenI. 
7. Predkladá na obvodný úrad súhrnnú správu o hospodáreni základných škOl a zariadeni 

poskytujúcich záujmové vzdelávanie v nadvaznosti na poskytnuté nenormatlvne zdroje zo 
štátneho rozpočtu v zmysle platnej legislatIvy. 

IV. V oblasti personálnej práce plni najmä tieto úlohy: 
1. Pripravuje a spracúva 

a) platové zaradenia zamestnancov škOl a školských zariadeni, 
b) pracovno·právne dokumenty riaditerov škOl a školských zariadeni, ktorých 

zriaďovaterom je mesto v rozsahu stanovenom zákonom, 
c) štatistické výkazy týkajúce sa personálnej oblasti. 

2. Vykonáva a vedie 
a) komplexnú agendu v oblasti pracovno· právnych záležitosti zamestnancov škOl 

a školských zariadeni, 
b) hlásenia za zamestnávatera spojené s výkonom nemocenského, zdravotného 

a dOchodkového zabezpečenia zamestnancov škOl a školských zariadenI. 
3. Zodpovedá za 

a) stanovenie platových náležitosti riaditerov a zamestnancov škOl a školských 
zariadeni, ktorých zriaďovaterom je mesto, 

b) dodržiavanie legislatlvnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u 
zamestnancov škOl a školských zariadenI. 

V. V mzdovej oblasti plni hlavne tieto úlohy: 
1. Zodpovedá za dodržiavanie legislatlvnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti. 
2. Spracúva: 

a) platy, náhrady miezd a náhrady prljmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov škOl a školských zariadeni, ktorých zriaďovaterom je mesto, 

b) odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
c) mesačné výkazy a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnávatera a 

zamestnancov, 
d) štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti, 
e) podklady pre priznanie dOchodkov, evidenčné listy dOchodkového zabezpečenia , 
f) podklady na základe oznámenia výsledkov RZZP zdravotnou poisťovňou, 
g) spracúva a kontroluje mesačné vyúčtovanie platov zamestnancov škOl a školských 

zariadeni pre finančnú učtáreň a sleduje čerpanie mzdového fondu. 
3. Vedie mzdové listy zamestnancov škOl a školských zariadeni, ktorých zriaďovaterom je 

mesto. 
4. Odvádza dane zo mzdy a vykonáva ročné zúčtovanie dane z prijmov, spracováva daňové 

výkazy a hlásenia štvrťročné, ročné. 
5. Eviduje a kontroluje daňové vyhlásenia, kontroluje náležitosti súvisiace s nárokom na 

daňový bonus a so znlženlm sadzby poistného na starobné poistenie. 
6. Spolupracuje s oddelen Im mzdovým a kanceláriou vedenia mesta. 
7. Preberá a kontroluje výkaz o dochádzke zamestnancov škOl a školských zariaden i. 
B. Zabezpečuje archiváciu osobných spisov a ostatných dokladov mzdovej agendy. 
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Čl. 38 
Odbor sociálny 

Oddelenie bytových a sociálnych veci 
1. Zodpovedá za tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Zabezpečuje: 

a) dohrad, kontrolu a správu Detských jasU, 
b) pochovávanie občanov, ktorých nemá kto pochovať. 

3. Poskytuje: 
a) informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiterom, na 

podanie žiadosti o zapisanie do zoznamu žiadaterov a o subjektoch vykonávajúcich 
prlpravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, 

b) pomoc dieťaťu v naliehavých prlpadoch, najma ak je ohrozený jeho život, zdravie 
alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin a dieťaťu alebo plnoletej 
fyzickej osobe ohrozenej správanim tlena rodiny, tien ov rodiny alebo správanim iných 
fyzických osOb, 

c) roditovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, prlspevok na dopravu do 
zariadenia, 

d) pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a roditom a 
úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadeni na výkon 
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia a mladému 
dospelému po skonteni náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a 
ústavnej starostlivosti pri zabezpetenl bývania a zamestnania, 

e) sútinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately pri 
zisťovani rodinných pomerov, by10vých pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho 
rodiny na útely vykonávania opatreni sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej 
kurately, 

f) štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately 
štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately na útely 
spracovania štatistických zisťovani a administratlvnych zdrojov, 

g) základné sociálne poradenstvo. 
4. Vedie evidencie: 

a) novopostavených, zriadených a uvornených by10v a vyznatuje v nich prenájom bytu, 
b) uchádzatovo byt vo vlastnictve mesta, 
c) žiadosti o výmenu bytu, vypracúva súhlas s dohodou o výmene bytov, ktorý tvori 

podklad pre vydanie súhlasu prenajlmaterom, 
d) žiadosti o prenájom by1u nájomcom, pripravuje podklady pre vydanie súhlasu vlastnika 

by1u so zmluvou o podnájme, na základe ktorého rozhodne prenajlmater by1u, 
e) deti, rodin a plnoletých fyzických osOb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany deti a sociálnej kurately. 
5. Vykonáva: 

a) funkciu opatrovnika na základe rozhodnutia súdu, 
b) funkciu inštitútu osobitného prljemcu v spolupráci s UPSVR, 
c) priame šetrenie v rodinách. 

6. Predkladá návrh na pridelenie by10v odporutený komisiou sociálnou a bytovou pri MsZ 
na schválenie primátorovi mesta. 

7. Vypracúva sÚhlasy na uzavretie nájomnej zmluvy podra návrhu schváleného primátorom. 
8. Eviduje vypracúva podklady pre vydanie potvrdenia o by10vých podmienkach občanov 

mesta, ktorl majú v nájme byt. 
9. Plni úlohy mesta na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podra osobitného predpisu. 
10. Spravuje Denné centrá. 
11 . Navrhuje zriaďovanie I zrušenie I Detských jasU. 
12. SpolupOsobi pri výkone výchovných opatreni uložených súdom alebo orgánom 

sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán 
sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podiera sa 
na spracovani a plneni plánu sociálnej práce s dieťaťom . 

13. Vyjadruje sa k spOsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo 
osvojiterom, a jej rodiny. 

14. SpolupOsobi pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finantnou podporou. 
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Oddelenie sociálnych služieb 
1. Poskytuje základné sociálne poradenstvo. 
2. Vypracúva komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára 

podmienky na podporu komunitného rozvoja. 
3. Zodpovedá za tvorbu všeobecne závazných právnych predpisov. 
4. Zabezpečuje: 

a) poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu pOsobnosti obce v zmysle zákona č . 

448/2008 Z. z. v zneni neskoršich zmien a doplnkov, 
b) prevádzku a správu Zariadenia opatrovaterskej služby - domu s opatrovaterskou 

službou, 
c) kompletné agendy grantových programov v oblasti sociálnej pomoci a humanitnej 

starostlivosti (grantová výzva, kontrola oprávnenosti a správnosti doručených 
žiadosti, dožiadanie chýbajúcich dokladov a pod.), 

d) úlohy vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom obecnom úrade. 
5. Rozhoduje o: 

a) odkázanosti resp. o zániku odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. v zneni neskoršich zmien a doplnkov, 
b) jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. 

6. Poskytuje 
a) súčinnosť zariadeniu pri zabezpečovani osamostatnenia sa mladého dospelého, 
b) štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

7. Vykonáva: 
a) funkciu osobitného prljemcu na základe rozhodnutia štátneho orgánu, 
b) priame šetrenie v rodinách, 
c) poradenstvo pri zabezpečen i základných životných podmienok a pri pomoci 

v hmotnej núdzi. 
8. Kontroluje: 

a) hospodárenie s finančným prlspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným prlspevkom na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby, 

b) účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o piateni 
ekonomicky oprávnených nákladov, 

c) kontroluje a pravidelne sleduje platenie úhrad za sociálnu službu. 
9. Spolupracuje: 

a) so štátnou správou, charitatfvnymi a neziskovými organizáciami pOsobiacimi na 
územi mesta pri realizácii sociálnych projektov, 

b) s organizáciami a združeniami pOsobiacich na územi mesta zameraných na riešenie 
sociálnej problematiky seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnut1m, 

c) pri vytvárani lepšieh životných podmienok pre občanov v sociálnej núdzi a občanov 
zo znevýhodneného sociálneho prostredia. 

10. Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. 
11 . Vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podra stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnuti o odkázanosti a prijlmaterov 
sociálnych služieb. 

12. Vyhradáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu. 
13. Vedie agendu a zabezpečuje činnosť zboru pre občianske záležitosti v oblasti o seniorov 

(ZPOZ). 
14. Uhrádza poskytovaterovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu. 
15. Zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb v rozsahu pOsobnosti obce 

v zmysle zákona Č. 44812008 Z. z. v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 
16. Uzatvára zmluvy o poskytovani sociálnej služby, o poskytovani finančného prlspevku pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a 
finančného prlspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovaterovi sociálnej služby, o uhradenl ekonomicky oprávnených nákladov 
a o požičan i pomOcok. 
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Detské jasle inštrukčné 
1. Poskytujú odbornú starostlivosť o zdravie a všestranný vývin deti vo veku od 6 mesiacov 

do 3 rokov, nadväzujú na starostlivosť v rodine, doplňajú ju, obohacujú a tak pOsobia na 
správny vývin dieťaťa. 

2. V rámci výkonu zdravotnej a výchovnej starostlivosti o deti vo veku do 3 rokov: 
a) zostavuje denný program životosprávy a výchovnej práce s deťmi, ktoré majú byť 

primerané ich veku, vývinu ako aj individuálnym potrebám, 
b) sleduje vývin a správanie deti ako aj ich emocionálny stav, 
c) cieravedome napomáha telesnému a duševnému vývinu dieťaťa, podnecuje iniciatlvu 

a samostatnosť deti a uči ich hygienickým návykom, 
d) stará sa o správnu výživu deti - pravidelným podávanim stravy, 
e) udržuje čistotu u deti Ipodra potreby ich kúpe alebo sprchuje a prezlieka/, 
f) dbá o čistotu vzduchu, riadne vetranie, čistotu hračiek a výchovných prostriedkov, 

dostatočný pobyt deti na čerstvom vzduchu, o bezpečnosť deti, 
g) vedie záznamy o dochádzke deti, o priprave na plneni výchovného programu dňa, o 

zdravotnom a psychickom vývine a výchove deti, 
3. V rámci technicko-ekonomickej činnosti: 

a) vykonáva administratlvno-hospodárske práce spojené s prevádzkou detských jasU, 
najmä s ich finančným a materiálovým hospodáren Im, 

b) vedie účtovnú evidenciu Ipokladničný dennik, pokladňu, účtovné doklady, prvotnú 
účtovnú evidenciu, knihu faktúr, evidenciu faktúr na MsÚ, platba faktúr, prijemky, 
výdajky, vyberá peniaze za stravu zamestnancovi, 

c) sleduje platbu rodičov za pobyt v detských jasliach, vyberá peniaze za stravu a 
ošetrovné, ktoré odvádza do pokladne, 

d) zabezpečuje údržbu osobnej a detskej bielizne, plienok, ochranných odevov 
pracovnikov a kuchynskej bielizne, 

e) zabezpečuje upratovanie a údržbu priestorov, 
f) zabezpečuje prlpravu jedál a stravovanie. 

Komunitné centrum .Nový svet' Hlboké 
1. Poskytuje: 

a) výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti vo veku 3-6 rokov v súlade so Stratégiou 
rozvljania Rómskych deti predškolského veku, 

b) výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti vo veku 6·12 rokov. 
2. Zabezpečuje vedenie Klubu Komunitného centra pre dievčatá a chlapcov vo veku 12·15 

rokov. 
3. Vykonáva terénnu sociálnu prácu. 
4. Poskytuje základné sociálne poradenstvo. 
5. Zabezpečuje chod a fungovanie zariadeni sociálnych služieb komunitného centra, 

strediska osobnej hygieny, práčovne a nocraháme. 

DEVIATA ČASŤ 

SPiSOVÁ SLUŽBA, OBEH PíSOMNOSTí 

Čl. 39 
Spisová služba 

1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na MsÚ a osobitných organizačných 
útvaroch zodpovedajú jednotlivl vedúci zamestnanci organizačných útvarov. 

2. Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s prideleným i plsomnosťami 

a zodpovedá za ich ochranu. 
3. Vybavovanie, odosielanie, označovanie, ďalej prljem a triedenie zásielok, ich archivovanie 

a skartáciu spisov podrobne upravuje Registratúrny poriadok a registratúrny plán mesta 
Liptovský Mikuláš. 
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Čl . 40 
Obeh písomností 

1. Na obehu plsomnostl sa zúčastt'lujú jednotlivé odbory, oddelenia a útvary MsÚ, oddelenia 
a útvary osobitných organizačných útvarov, kancelária primátora mesta, prednosta MsÚ, 
primátor mesta a zástupca primátora mesta, náčelnlk MsP, zástupca náčelnlka MsP a 
hlavný kontrolór mesta, ktorl plsomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvalujú. 

2. Podrobnejšia úprava obehu plsomnostl je obsiahnutá v Registratúmom poriadku 
a registratúmom pláne mesta liptovský Mikuláš. 

3. Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Zásady pre obeh účtovných dokladov MsÚ. 

DESIATA ČASŤ 

PORADNÉ A RIADIACE ORGÁNY, KOMISIE, ZHROMAŽDENIA 

Čl. 41 
Poradné a riadíace orgány 

1. Poradnými orgánmi primátora mesta sú porada vedenia mesta, gremiálna porada 
prednostu MsÚ a porada zástupcu primátora s riaditeImi organizácii. 

2. Poradu vedenia mesta zvoláva primátor každý týždet'l. Zúčastt'lujú sa jej zástupcovia 
primátora mesta, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, vedúci kancelárie primátora 
a pracovnlci pre komunikáciu . 

3. Gremiálnu poradu, ktorá je riadiacim orgánom prednostu, zvoláva prednosta MsÚ 
spravidla raz za dva týždne. Zúčastt'lujú sa jej prednosta MsÚ, hlavný kontrolór mesta, 
náčelnlk MsP, vedúci odborov, prizvan I vedúci oddeleni MsÚ a v prlpade potreby i primátor 
a zástupcovia primátora. 

4. Poradu s riaditeImi obchodných spoločnosti, prlspevkových a rozpočtových organizácii 
ktorých zriaďovatelom je mesto zvoláva zástupca primátora spravidla raz za štvrťrok . 
Zúčastt'lujú sa ich zástupcovia primátora mesta, riaditelia organizácii, vedúci vecne 
prlslušných odborov a vedúci útvarov a manažéri priamo riadenI prednostom. 

5. Riadiacim orgánom prednostu MsÚ je koordinačná a operatlvna porada prednostu MsÚ. 
6. Koord inačnú poradu zvoláva prednosta podla potreby zo svojho podnetu alebo z podnetu 

vedúceho odboru na riešenie prierezových otázok, ktoré svojim charakterom presahujú 
jeden odbor. 

7. Operatlvnu poradu zvoláva prednosta podla vlastného uváženia v prlpade vzniku 
závažných problémov súvisiacich s činnosťou MsÚ. 

Čl. 42 
Pracovné komisie a skupiny 

Na zabezpečenie dOležitých úloh a riešenie vybraných problémov mOže primátor mesta 
alebo prednosta MsÚ menovať alebo zriaďovať pracovné komisie alebo skupiny zložené zo 
zamestnancov mesta. 

Čl. 43 
Zhromaždenia a porady 

Za účelom oboznámenia zamestnancov mesta so závažnými úlohami a na prerokovanie 
problémov a iných dOležitých otázok činnosti mesta a MsÚ zvoláva primátor mesta alebo 
prednosta MsÚ zhromaždenia alebo porady všetkých zamestnancov MsÚ. 

1. Riadiacimi aktmi na MsÚ sú : 
a) prlkazný list primátora, 
b) smernica, 

Čl. 44 
Riadiace akty 
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cl metodický pokyn, 
dl zásady, 
el pracovný postup, 
f) pracovná in~trukcia, 
gl havarijná in~trukcia . 

JEDENÁSTA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl . 45 
Vedúci zamestnanci mesta sú povinnl preukázateľne zabezpečiť oboznámenie 

podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom, vrátane jeho prlpadných zmien 
a doplnkov a to najneskOr pri nástupe do zamestnania alebo do 10 dnI od účinnosti jeho zmeny. 

Čl. 46 
1. Organizáciu MsÚ určil primátor mesta. 
2. Tento organizačný poriadok nadobúda platnost' a účinnosť d~om 01 . 02. 2017. 
3. Nadobudnut1m účinnosti tohto organizačného poriadku končI platnosť Organizačného 

poriadku Mestského úradu a osobitných organizačných útvarov mesta Liptovský Mikulá~ 
zo d~a 01 .06.2015 v platnom znenI. 
Organizačná ~truktúra mesta Liptovský Mikuláš tvorI prllohu č. 1 Organizačného poriadku. 
Organizačná ~truktúra MsP ostáva platná od 12.03.2015. 

,l~:~~. PhD. 
primátor mesta 


