
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. 3 

SMERNICA PRIMÁTORA  č. 1/2019  

Organizačný poriadok  Mestského úradu v Krompachoch. 
 

Čl. I. 

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

(1) V čl. 20 (Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja) sa za odsek 10 dopĺňajú nové odseky 11 a 12 

v znení:  „(11) na úseku verejného obstarávania zodpovedá za:  

a) dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní,  

b) procesnú stránku verejného obstarávania na organizačných útvaroch mestského úradu 

a MsP, 

c) koordináciu verejného obstarávania mestského úradu, 

d) prípravu a realizáciu všetkých postupov verejného obstarávania, posúdenie výberu 

postupov verejného obstarávania podľa predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie 

tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,  

e) zadávanie zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska, 

f) vedenie dokumentácie o verejných súťažiach, 

g) zverejňovanie súhrnných správ zákaziek, 

h) prípravu a aktuálnosť smernice o verejnom obstarávaní a dohliada na jej dodržiavanie 

zamestnancami v praxi, 

(12) na úseku zverejňovania informácií zodpovedá za: 

a) zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií a povinne zverejňovaných zmlúv podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov, 

b) zverejňovanie informácií na elektronickej úradnej tabuli zriadenej na webovom sídle mesta 

a na Centrálnej úradnej tabuli prevádzkovanej Úradom vlády SR podľa zákona o e-

Govermente, 

c) zverejňovanie elektronických dokumentov v zmysle príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov (konverzia, štandardy). 

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13. 

(2) V čl. 20 (Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja) ods. 11 sa  slová za odrážkou v znení: 

„referenti - 6,0“  menia na slová: „referent – 7,0“. 

(3) V čl. 22 (Oddelenie školstva, kultúry a športu) ods. 4  sa slová za odrážkou v znení: „správca 

multifunkčného ihriska - 1,0“  menia na slová: „správca ihriska - 2,0“.  

(4) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) sa vypúšťa odsek 19. Doterajšie 

odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 19 a 20. 

(5) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) ods. 20 sa  slová za odrážkou v znení: 

„referenti - 6,0“  menia na slová: „referent - 4,5“. 

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

Čl. II. 

Tento Doplnok č. 3 nadobúda účinnosť 22. júla 2020. 

 

Krompachy, 21. júl 2020 

 

  Ing. Iveta Rušinová   

   primátorka mesta 


