
 

Primátorka mesta Krompachy na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písmeno d) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  tento 

 

DOPLNOK č. 26 

k Organizačnému poriadku Mestského  úradu  v Krompachoch 
zo dňa 28. 05. 2012 

 

Čl. I. 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V čl. 19 (Kancelária primátora, zástupcu primátora a prednostu) ods. 1 sa za písmeno z) 

doplňujú písmena aa) až nn)  v znení:  

    „ aa)   zabezpečuje agendu prísediacich pre okresný súd,         

bb) vedenie centrálnej evidencie VZN mesta a interných normatívnych aktov, 

cc) zverejňovanie návrhov VZN a schválených VZN mesta, organizačných noriem 

a interných normatívnych aktov na úradnej tabuli, webovom sídle mesta 

a elektronickej úradnej tabuli, 

dd) vedenie centrálnej evidencie všeobecne záväzných právnych predpisov (zbierky 

zákonov), 

ee) zabezpečuje zverejnenie zoznamu poslancov MsZ, členov jednotlivých komisií, plán 

zasadnutí MsZ, programu rokovania MsZ (pozvánky), plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta na webovom sídle mesta a ich aktualizáciu, 

ff) zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh zasadnutia MsZ - príprava a distribúcia 

pozvánky s programom, kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných 

na zasadnutie MsZ, spracovanie zvukového záznamu zo zasadnutia MsZ, 

gg) zabezpečuje prípravu, priebeh a spracovanie materiálov zo zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, 

hh) vedie evidenciu uznesení MsZ, zodpovedá za zverejnenie uznesení MsZ 

na webovom sídle mesta, 

ii) vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ, zodpovedá za zverejnenie zápisníc 

na webovom sídle mesta, 

jj) spracovanie interpelácií vznesených na zasadnutí MsZ a ich evidencia, 

kk) vedenie evidencie účasti poslancov MsZ na zasadnutí MsZ a prípravu podkladov 

pre odmeňovanie poslancov MsZ, 

ll) vedenie evidencie účasti poslancov MsZ a neposlancov na jednotlivých komisiách 

MsZ a prípravu podkladov pre  ich odmeňovanie, 

mm) vedenie evidencie zapisovateľov komisií, 

nn) skompletizovanie materiálov MsZ a komisií na archiváciu.“ 

 



(2) V čl. 19 (Kancelária primátora, zástupcu primátora a prednostu) ods. 2 sa slová 

za odrážkami v znení:  

„sekretárka – 0,5“ menia na slová: „ sekretárka – 1,0“,  

„asistent – 1,0“  menia na slová: „ asistent – 0,6“. 

(3) V čl. 21 (Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb) ods. 14 sa slová 

za odrážkou v znení:  

„údržba - 4,0“  menia na slová: „údržba - 6,0“. 

(4) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) ods. 8 sa vypúšťajú písmená 

a) až c)  a písmená  h) až r). 

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená a) až d). 

(5) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) ods. 21 sa slová za odrážkou 

v znení:  

„upratovanie - 2,0“  menia na slová: „upratovanie - 3,0“. 

(6) V Prílohe č. 1 (organizačná štruktúra) sa uvedená zmena implementuje. 

 

Čl. II. 

Tento Doplnok č. 26 nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2018. 

 

 

V Krompachoch, 30.11.2018 

 

 

 

  Ing. Iveta Rušinová v. r.  

   primátorka mesta 

 

 

 


