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Primátor mesta Moldava nad Bodvou v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Organizačný
poriadok Mestského úradu v Moldave nad Bodvou:
Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Organizačný poriadok Mestského úradu Moldava nad Bodvou (ďalej len „organizačný
poriadok“) je základnou organizačnou normou Mestského úradu v Moldave nad
Bodvou (ďalej len „mestský úrad“).
2. Tento

organizačný

poriadok

je

záväzný

pre

zamestnancov,

ktorí

sú

v

pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k mestu Moldava nad Bodvou, ktoré
vystupuje ako právnická osoba.
3. Organizačný poriadok upravuje:
a) postavenie a pôsobnosť mestského úradu,
b) organizačnú štruktúru mestského úradu a počet zamestnancov mesta v rámci
mestského úradu,
c) pracovné činnosti organizačných útvarov mestského úradu,
d) deľbu práce a vzájomné vzťahy v rámci mestského úradu,
e) vzťah Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou (ďalej len
„mestské zastupiteľstvo"), primátora mesta Moldava nad Bodvou (ďalej len
„primátor"), orgánov mestského zastupiteľstva k mestskému úradu,
f) vzťahy mestského úradu k organizáciám, ku ktorým plní mesto zakladateľskú
alebo zriaďovateľskú funkciu a k iným organizáciám.
Článok 2
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU
1. Postavenie a pôsobnosť mestského úradu určuje § 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Moldava nad Bodvou.
2. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského
zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
3. Prácu mestského úradu riadi primátor.
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4. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje

písomnú

agendu

orgánov

mesta

a

orgánov

mestského

zastupiteľstva,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského
zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta; vykonáva všeobecne
záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia
mesta,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalšieho subjektov založených alebo
zriadených mestom,
f) zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na mesto a obce združené
v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Meste Moldava nad Bodvou,
g) zabezpečuje ďalšie samosprávne činnosti podľa osobitných právnych predpisov.
Článok 3
VZŤAH ORGÁNOV MESTA A ORGÁNOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA K
MESTSKÉMU ÚRADU
1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti pre mestské
zastupiteľstvo, primátora, ako aj ďalšie orgány mestského zastupiteľstva v rozsahu
svojej pôsobnosti a príslušnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných normatívnych aktov a tohto organizačného poriadku.
2. Mestský úrad vo vzťahu ku komisiám mestského zastupiteľstva (ďalej len
„komisie"):
a) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutia komisií,
b) predkladá materiály určené mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie príslušným
komisiám,
c) zabezpečuje účasť zamestnancov mesta na zasadnutiach komisií.
3. Mestský úrad spolupracuje s mestskou políciou pri výkone všeobecne záväzných
nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí mesta.
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Článok 4
ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ ČLENENIE MESTSKÉHO ÚRADU
1. Počet zamestnancov mesta:
a) priamo v rámci mestského úradu je 73 zamestnancov mesta (vrátane hlavného
kontrolóra mesta a prednostu mestského úradu),
b) 2 zamestnanci mesta vykonávajúcich opatrovateľskú službu,
c) 17 zamestnanci mesta vykonávajúci menšie obecné služby,
d) 6 zamestnanci mesta vykonávajúci práce v rámci projektu Terénna sociálna práca,
e) 3 zamestnanci mesta vykonávajúci práce v rámci projektu Komunitné centrá
2. Mestský úrad sa člení na tieto organizačné útvary s nasledovne určeným počtom
zamestnancov mesta v pracovnom pomere v rámci organizačných útvarov:
Názov organizačného útvaru

Počet zamestnancov

kancelária primátora

2

právny odbor

2

mestská polícia

16

mediálny odbor

2

útvar hlavného kontrolóra mesta

1

spoločný obecný úrad
-

spoločný stavebný úrad

2

-

spoločný školský úrad

2

-

štátny fond rozvoja bývania

1,4

odbor prvého kontaktu
-

oddelenie matričného úradu

1

-

oddelenie evidencie obyvateľstva,

0,5

-

oddelenie podnikateľskej činnosti

0,5

odbor odpadového hospodárstva a environmentálnych
činností
-

oddelenie komunálneho odpadu

1

-

oddelenie environmentálnych činností,

1
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odbor rozpočtu a ekonomiky
-

oddelenie rozpočtu a účtovníctva

2

-

oddelenie daní, poplatkov

2,5

-

oddelenie personálneho manažmentu a miezd

2,5

odbor výstavby, plánovania a projektovania
-

oddelenie riadenia projektov

1

-

oddelenie investičnej činnosti

1

-

oddelenie územného plánovania a urbanizmu

1

-

oddelenie verejného obstarávania

0,4

odbor správy budov a nehnuteľností

6 + 11

odbor správy majetku
-

oddelenie mestského majetku

1

-

oddelenie bytových a nebytových priestorov

1,5

-

oddelenie informatiky

1

-

oddelenie správy vozového parku mesta

1

odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene
-

oddelenie správy cintorína a pohrebných služieb

1

-

oddelenie starostlivosti o mestskú zeleň a dom

6

smútku
-

oddelenie styku s ÚPSVaR

odbor školstva a sociálnych služieb
-

oddelenie školstva

1,5

-

oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

1

(+ terénna sociálna práca, komunitné centrum,

TSP – 6

opatrovateľská služba)

KC – 3, OS – 0,8
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3. Odbor je zoskupenie oddelení, ktorého hlavnou úlohou je koordinovať pracovné
činnosti vykonávané v rámci odboru.
4. Oddelenie je organizačná jednotka zameraná na činnosti, ktoré patria odbore do
jedného celku. Pre účely tohto organizačného poriadku má kancelária primátora
mesta postavenie oddelenia.
5. Osobitné postavenie v rámci mestského úradu má útvar hlavného kontrolóra mesta
6. Organizačná štruktúra mestského úradu tvorí prílohu č. 1.
7. Právomoci a zodpovednosti (pracovné činnosti) organizačných útvarov mestského
úradu tvoria prílohu č. 2.
Článok 5
PRIMÁTOR
1. Primátor je štatutárnym orgánom mesta.
2. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v
rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3. Primátor priamo riadi:
• prednostu mestského úradu,
• náčelníka mestskej polície,
• kanceláriu primátora mesta,
• právny odbor,
• mediálny odbor,
• spoločný obecný úrad.
4. Primátor v rámci svojej pôsobnosti a právomoci:
rozhoduje o
• všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom mesta
Moldava nad Bodvou vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
• zriadení Krízového štábu Mesta Moldava nad Bodvou ako výkonného orgánu
krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a pre krízové situácie v meste
mimo času vojny a vojnového stavu;
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vydáva:
• smernice, nariadenia a rozhodnutia primátora,
• Organizačný poriadok Mestského úradu v Moldave nad Bodvou,
• Pracovný poriadok Mesta Moldava nad Bodvou,
• Poriadok

odmeňovania

zamestnancov

mesta

Moldava

nad

Bodvou

vypracovaný podľa osobitného predpisu;
informuje
• mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačných smerníc
Mestského úradu v Moldave nad Bodvou;
schvaľuje:
• mzdové podmienky zamestnancov mesta,
• Bezpečnostný projekt informačného systému mesta Moldava nad Bodvou,
• zmeny rozpočtu mesta v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom;
uzatvára:
• pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
• zmluvy s právnickými osobami a fyzickými osobami;
zabezpečuje:
• spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava
nad Bodvou a jeho predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu;
vykonáva:
• hodnotenie priamo riadených zamestnancov mesta.
5. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a
podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a všeobecne záväzné
nariadenia mesta.
6. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a k
fyzickým osobám.
7. Primátor vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu.
8. Primátor vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení na návrh rady
školy alebo školského zariadenia.
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Článok 6
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA
1. Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho
zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor
do 60

od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí

mestského zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského
zastupiteľstva.
2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.
3. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá
zástupcu

primátora,

poverí

zastupovaním

ďalšieho

poslanca

mestského

zastupiteľstva do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
4. Zástupca primátora pre výkon svojej funkcie má právo:
• žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od prednostu mestského úradu,
náčelníka mestskej polície a vedúcich zamestnancov v rámci mestského
úradu;
• žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od riaditeľov rozpočtových a
príspevkových organizácií mesta a od predsedov predstavenstiev, konateľov
a riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta;
• vytvárať z radov zamestnancov mesta pracovné tímy a poradné orgány za
účelom vykonávania jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia
konkrétnej úlohy;
• zúčastňovať sa na zasadnutiach komisií a výborov.
Článok 7
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA
4. Hlavný kontrolór mesta má osobitné postavenie v organizačnej štruktúre mestského
úradu, za svoju činnosť zodpovedá priamo mestskému zastupiteľstvu.
5. Hlavný kontrolór mesta:
• vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
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• plní úlohy podľa § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
6. Útvar hlavného kontrolóra mesta je súčasťou mestského úradu; riadi ho a za jeho
činnosť zodpovedá hlavný kontrolór mesta.
7. Útvar hlavného kontrolóra mesta zabezpečuje odborné, administratívne a
organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta.
Článok 8
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
1. Prednosta mestského úradu (ďalej len "prednosta") vedie mestský úrad a organizuje
jeho prácu; zodpovedá za činnosť mestského úradu. Plní úlohy spojené s odborným,
organizačným a technickým zabezpečením činností mestského úradu, zabezpečuje
hospodársky a správny chod mestského úradu.
2. Prednosta priamo riadi vedúcich jednotlivých odborov.
3. Prednosta v rámci svojich právomocí najmä:
• koordinuje odbornú a metodickú činnosť na mestskom úrade,
• koordinuje personálne obsadenie na jednotlivých organizačných útvaroch
mestského úradu,
• koordinuje výberové konania na voľné pracovné miesta na mestskom úrade,
• predkladá primátorovi návrh na vznik, zmenu alebo zánik pracovnoprávneho
vzťahu,
• vykonáva personálne činnosti voči zamestnancom mesta, najmä návrh a
pracovné a mzdové zaradenie, hodnotenie pracovného výkonu, návrh na
udelenie odmeny, návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia a pod.,
• schvaľuje tuzemské pracovné cesty zamestnancom mesta.
• posudzuje všetky interné normatívne akty na mestskom úrade,
• odsúhlasuje materiály pred predložením do komisie mestského zastupiteľstva,
mestskej rady a mestského zastupiteľstva vypracované mestským úradom.
4. Prednosta zodpovedá za:
• operatívne riadenie mestského úradu,
• sledovanie efektivity práce jednotlivých organizačných útvarov mestského
úradu,
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• organizovanie pracovných porád na svojej úrovni,
• udržiavanie a zvyšovanie účinnosti systému manažérstva kvality na
mestskom úrade v súlade s STN EN ISO 9001,
• prijímanie nápravných opatrení na základe zistených nedostatkov z
vykonaných interných auditov, z kontrol vykonaných útvarom hlavného
kontrolóra mesta a z kontrol vykonaných príslušnými štátnymi orgánmi,
• zostavenie návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtových programov v
kompetencii mestského úradu vrátane jeho programovej časti na príslušné
rozpočtové obdobie a plnenie schváleného rozpočtu

mesta

podľa

rozpočtových programov v kompetencii mestského úradu vrátane jeho
programovej časti na príslušný rozpočtový rok,
• zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných normatívnych aktov na mestskom úrade,
• spoluprácu mestského úradu s orgánmi štátnej správy, s Úradom Košického
samosprávneho kraja, s organizáciami v zakladateľskej a zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a s inými organizáciami,
• splnenie ďalších úloh uložených primátorom.
Článok 9
VEDÚCI ODBORU
1. Vedúci odboru riadi a zodpovedá za činnosť odboru.
2. Vedúci odboru v rámci svojich právomocí najmä:
• priamo riadi zamestnancov v rámci odboru,
• priamo organizuje a koordinuje pracovné činnosti v rámci odboru,
• priamo vykonáva kontrolnú činnosť v rámci odboru,
• vykonáva kontrolu a hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v rámci
odboru,
• vykonáva odborné konzultácie súvisiace s činnosťami odboru.,
• vypracováva pracovné náplne zamestnancov v rámci odboru,
• predkladá návrh na mzdové zaradenie a na udelenie odmeny zamestnancom v
rámci odboru,
• vykonáva spracovanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
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• predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta a interných
normatívnych aktov, týkajúcich sa pracovných činností odboru,
• zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti a právomoci spoluprácu s ostatnými
organizačnými útvarmi mestského úradu a mestskou políciou,
• poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní petícií a
sťažností,
• zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti a právomoci spoluprácu s orgánmi
štátnej správy,
• plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora a prednostu v rámci pracovnej
činnosti odboru v zmysle prílohy č. 2.
3. Vedúci odboru v rámci riadeného odboru zodpovedá za:
• včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z porady
prednostu alebo primátora,
• plnenie uložených nápravných opatrení,
• efektívne plnenie úloh patriacich do pôsobnosti odboru,
• vypracovanie odborných stanovísk a metodických pokynov v riadenej oblasti,
• účelné a hospodárne nakladanie so schválenými finančnými prostriedkami
príslušnej rozpočtového programu,
• zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov: a
interných normatívnych aktov,
• dodržiavanie Bezpečnostného projektu informačného systému mesta Moldava
nad Bodvou,
• splnenie ďalších úloh uložených primátorom a prednostom v rámci pracovnej
činnosti odboru v zmysle prílohy č. 2.
Článok 10
ZAMESTNANCI MESTA
1. Práva a povinnosti zamestnancov mesta (ďalej len "zamestnanec") sú upravené v
Zákonníku práce, v zákone NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, v kolektívnej zmluve, v Pracovnom poriadku
Mesta Moldava nad Bodvou a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
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2. Práva a povinnosti zamestnancov sú upravené tiež v interných normatívnych aktoch,
v pracovnej zmluve a v pracovnej náplni.
3. Každý zamestnanec najmä:
• vykonáva kvalitne, včas a správne práce vyplývajúce z pracovnej zmluvy,
• dbá vo svojej činnosti na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti
a etiky,
• podieľa sa na plnení politiky kvality a cieľov kvality na mestskom úrade,
• plní príkazy nadriadených zamestnancov,
• spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri plnení úloh,
• zvyšuje si svoju odbornú kvalifikáciu.
4. Zamestnanec nesmie informácie získané v zamestnaní použiť na osobný prospech,
alebo spôsobom, ktorý by poškodzoval záujmy mesta.
Článok 11
ZASTUPOVANIE
1. Prednostu počas neprítomnosti zastupuje vedúci odboru podľa poverenia
2. Vedúci odboru písomne poverí zastupovaním počas svojej neprítomnosti svojho
stáleho zástupcu z radov podriadených zamestnancov.
3. Ďalší zamestnanci sa zastupujú navzájom v rozsahu vymedzenom priamo
nadriadeným vedúcim zamestnancom. Rozsah zastupovania musí byt' stanovený tak,
aby v prípade neprítomnosti ktoréhokoľvek zamestnanca bol zabezpečený výkon
jeho agendy v nevyhnutnom rozsahu.
Článok 12
FORMY RIADENIA
1. Na mestskom úrade sa uplatňujú tieto formy riadenia:
• pracovné porady,
• interné normatívne akty.
2. Pracovné porady slúžia na prenos, ukladanie a kontrolu plnenia uložených
pracovných úloh. Podrobnosti upravuje smernica primátora.
3. Pracovné porady zvoláva primátor, prednosta a vedúci odboru.
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4. Členovia vedenia mestského úradu sú: primátor, zástupca primátora podľa §13
zákona 396/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prednosta,
vedúci právneho oddelenia, vedúci odborov.
5. Z pracovných porád zabezpečí zvolávateľ porady vyhotovenie písomného záznamu,
z ktorého bude zrejmý termín plnenia úlohy a subjekt zodpovedný za jej splnenie.
6. Normatívne akty sú:
• smernica primátora,
• rozhodnutie primátora,
• nariadenia primátora,
• nariadenie prednostu.
Článok 13
PORADNÉ ORGÁNY
1. Poradným orgánom primátora je mestská rada. Primátor si môže zriadiť podľa
potreby stále alebo dočasné komisie ako svoje poradné orgány.
2. Zástupca primátora si môže zriadiť podľa potreby stále alebo dočasné komisie ako
svoje poradné orgány.
3. Postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov upratuje
smernica primátora.
Článok 14
VZŤAHY K ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VYŠŠIEMU ÚZEMNÉMU CELKU A
INÝM ORGANIZÁCIÁM
1. Mestský úrad pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy na
útrednej úrovni, orgánmi štátnej správy na miestnej úrovni a orgánmi územnej
samosprávy.
2. Mestský úrad spolupracuje s Úradom Košického samosprávneho kraja.
3. Mestský úrad spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti aj s občianskymi al
profesijnými združeniami a s neziskovými organizáciami.
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Článok 15
VZT'AHY K ORGANIZÁCIÁM, KU KTORÝM PLNÍ MESTO ZAKLADATEL'SKÚ
ALEBO ZRIAĎOVATEĽSKÚ FUNKCIU
1. Organizáciám, ku ktorým mesto vystupuje ako zakladateľ alebo zriaďovateľ,
mestský úrad zabezpečuje administratívny výkon činností, ktoré súvisia so
zakladateľskou alebo zriaďovateľskou funkciou a metodicky usmerňuje a koordinuje
ich činnosť.
Článok 16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Moldave nad Bodvou nadobúda
účinnosť' 01.05.2015.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku Mestského úradu
v Moldave nad Bodvou sa ruší Organizačný poriadok Mestského úradu v Moldave
nad Bodvou vydaný primátorom mesta Moldava nad Bodvou dňa 24. 4. 1996.
Zoznam príloh
1. Organizačná štruktúra Mestského úradu v Moldave nad Bodvou (príloha č. 1).
2. Právomoci a zodpovednosti (pracovné činnosti) organizačných útvarov Mestského
úradu v Moldave nad Bodvou (príloha č. 2).
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Príloha č. 2
Právomoci a zodpovednosti (pracovné činnosti) organizačných útvarov Mestského
úradu v Moldave nad Bodvou
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Útvar primátora mesta riadi primátor. Primátor určuje činnosť a pracovné náplne pracovníkov
útvaru.
Kancelária:
•

zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z postavenia a činnosti primátora mesta,

•

koordinuje časový a vecný program primátora mesta,

•

zabezpečuje organizačno-technické a protokolárne zabezpečenie oficiálnych návštev
a prijatí primátora mesta,

•

vybavuje písomnú agendu primátora, jej uloženie a ochranu, zabezpečuje evidenciu a
organizáciu pracovných rokovaní primátora,

•

vedie evidenciu o čerpaní reprezentačného primátora, mestskej rady a mestského
zastupiteľstva v zmysle vnútornej smernice,

•

stará sa o materiálne zabezpečenie sekretariátu,

•

zabezpečuje informovanosť verejnosti o veciach a záležitostiach miestnej samosprávy,

•

zúčastňuje sa porád, príp. iných rokovaní na úrovni primátora mesta a vyhotovujú z
nich zápis, zúčastňujú sa aj zasadnutí mestského zastupiteľstva,

•

vedie evidenciu o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta a o vyúčtovaní
poskytnutých dotácií,

•

vykonáva ďalšie práce podľa pracovnej náplne a pokynov primátora.

na úseku činnosti podateľne MsÚ zabezpečuje:
•

príjem a evidenciu písomností (vrátane dennej tlače a odborných, publikácií)
doručených do podateľne MsÚ, ktoré sú adresované mestu, MsÚ, orgánom mesta,
orgánom MsZ a poslancom MsZ,

•

príjem žiadostí od klientov osobne priamo na podateľni s následnou evidenciou do
eGov ISS,

•

príjem cenových ponúk verejného obstarávania, súťaží s následnou evidenciou do eG
ISS, ,
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•

spracovanie zásielok doručených kuriérom, faxom, poštou aj osobne,

•

spracovanie doručeného oznámenia o uložení písomností občanov na Mesto Moldava
nad Bodvou,

•

preberanie finančných prostriedkov u doručovateľa pri doručení hotovosti poštovou
poukážkou adresovaných mestu Moldava nad Bodvou na základe preukazu
splnomocnenca,

•

archiváciu podacích hárkov a zoznam záznamov evidencií doporučenej pošty počas
celého roka,

•

prípravu denných zúčtovacích výkazov a mesačného vyúčtovania poštovného,

•

umiestňovanie písomností mesta na úradnej tabuli mesta a elektronickej úradnej tabuli
mesta.

na úseku správy registratúry zodpovedá za:
•

správu Registratúrneho strediska MsÚ

na úseku vybavovania žiadostí zodpovedá za:
•

koordináciu vybavovania žiadostí o poskytnutie súčinnosti doručených mestu od
orgánov verejnej správy, resp. iných oprávnených osôb vo veci doručení písomnosti
občanom s trvalým pobytom v meste Moldava nad Bodvou

•

vykonanie úkonov (poskytnutie súčinnosti) v súvislosti s doručení písomnosti
(zásielky) náhradným doručením, verejnou vyhláškou, resp, podľa osobitného zákona
v spolupráci s inými organizačnými útvarmi MsU a MsP.

•

zabezpečenie činností na úseku kultúry, najmä prijatie oznámenia o konaní verejných
kultúrnych a športových podujatí a oznámenia o zvolaní zhromaždenia občanov,
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PRÁVNY ODBOR
1. Právny odbor podlieha primátorovi mesta. Pracovníci právneho odboru na základe
splnomocnenia primátora mesta zastupujú mesto (štatutára) na súdoch a iných
štátnych orgánoch.
2. Právny odbor zabezpečuje po právnej stránke prípravu a posúdenie písomností
právneho charakteru a poskytuje v prípade potreby právne konzultácie, najmä :
•

prípravu zmlúv, z ktorých vyplývajú záväzky mesta voči právnickým a fyzickým
osobám,

•

registráciu zmlúv príp. ich potvrdzovanie notármi a vkladmi do KN,

•

vedie register zmlúv mesta,

•

podávanie návrhov na orgány činné v trestnom konaní (pri vymáhaní pohľadávok
mesta),

•

zastupovanie mesta na súdoch a iných štátnych orgánoch,

•

návrhy na orgány súdov, prokuratúry a ďalších štátnych orgánoch,

•

posudzuje základné právne dokumenty mesta a ich doplnky napr. štatút, organizačný
poriadok, pracovný poriadok a pod.,

•

sleduje zákonnosť písomností, ktoré mesto schvaľuje vo forme nariadení a uznesení
príp. upozorňuje primátora na rozdiely a navrhuje opatrenia,

•

poskytuje konzultácie a právne rady odborom a oddeleniam MsÚ pri výkone ich úloh,

•

podáva informácie o právnych normách a vedie Zbierku zákonov, ktorú poskytuje pre
potreby MsÚ, mestského zastupiteľstva, primátora a mestskej rady, na požiadanie aj
občanov mesta,

•

vedie prehľadne všetky právne dokumenty mesta,

•

vypracováva návrhy právnych podaní, rozhodnutí a pod. vydávaných mestom v rámci
správneho konania,

•

zabezpečuje overovanie právnych dokumentov notármi a na príslušných štátnych
orgánoch,

•

vypracováva a predkladá návrhy súdom súvisiacich s realizáciou podnikateľskej
činnosti mesta, vedie potrebnú písomnú agendu, bežnú archiváciu a zabezpečuje
archivovanie právnej dokumentácie,

•

úzko spolupracuje s inými právnymi oddeleniami a inštitúciami v rámci výmeny
právnych informácií a zvyšovania kvalifikácie,
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vymáha nedoplatky daní a poplatkov vydaním exekučných príkazov ich realizáciou v
zmysle platných právnych predpisov.

•

vybavuje sťažnosti a petície v súlade s platnými právnymi predpismi.

•

vypracuje návrh, registráciu a administráciu interných normatívnych aktov v
gestorstve odboru vnútornej správy,

•

poskytuje právne poradenstvo

zamestnancom mesta v súvislosti so spracovaním

interných normatívnych aktov a výkonom ich činností,
•

preskúma zákonnosť návrhov interných normatívnych aktov, ,

•

poskytuje odborné právne stanovisko k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s výkonom samosprávnych funkcií mesta,

3. na úseku ochrany osobných údajov zodpovedá za:
•

koordináciu aplikácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov v podmienkach mesta Moldava nad Bodvou,

•

dohľad nad ochranou osobných údajov spracúvaných podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a za plnenie iných povinností
mesta ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany
osobných údajov,

•

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov koordináciu vybavovania doručených podaní (podnetov), ktoré
nie sú sťažnosťou v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov alebo petíciou v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov.

Na úseku prípravy, kontroly nariadení a uznesení:
na úseku vzťahov k mestskému zastupiteľstvu a k jeho orgánom
1.

zabezpečuje a zodpovedá za prípravu. priebeh a spracovanie materiálov zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva,

•

zverejnenie zoznamu poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), termínu, programu
rokovania MsZ (pozvánky), zverejnenie harmonogramu zasadnutí mestskej rady
(MsR) a MsZ a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na
internetovej stránke mesta a ich aktualizáciu,

2.

organizačnú prípravu a priebeh zasadnutia MsZ:
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prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky poslancom MsZ a príslušným vedúcim
zamestnancom mesta,

•

prípravu a zverejnenie oznamov o mieste, čase a programe zasadnutia MsZ,

•

kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ,

•

prípravu scenára na zasadnutie MsZ,

•

spracovanie zvukového záznamu a hlasovania zo zasadnutia MsZ.

3.

vypracovanie a evidenciu uznesení MsZ, ich expedíciu poslancom MsZ, príslušným
vedúcim zamestnancom mesta a mestským organizáciám; zverejnenie uznesení MsZ
na internetovej stránke mesta,

4.

vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia MsZ a zverejnenie na internetovej stránke mesta,

5.

spracovanie interpelácií a požiadaviek vznesených na zasadnutí MsZ a ich evidenciu a
kontrolu plnenia v elektronickej podobe,

6.

vedenie evidencie účasti poslancov MsZ na zasadnutí MsZ a prípravu podkladov pre
odmeňovanie poslancov MsZ podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR,
členov komisií MsZ,

7.

skompletizovanie materiálov na archiváciu;
zabezpečuje a zodpovedá za prípravu. priebeh a spracovanie materiálov iZO zasadnutí
mestskej rady:

8.

organizačnú prípravu a priebeh rokovania MsR:

•

prípravu pozvánky, distribúciu pozvánky členom MsR a príslušným vedúcim
zamestnancom mesta, .

•

kompletizovanie a expedíciu materiálov predkladaných na rokovanie MsR,

•

prípravu scenára na rokovanie MsR,

•

zhotovenie a spracovanie zvukového záznamu z rokovania MsR,

•

vypracovanie a evidenciu uznesení MsR, ich expedíciu členom MsR príslušným
vedúcim zamestnancom mesta,

•

vyhotovenie zápisnice z rokovania MsR,

9.

zabezpečuje

vypracovanie

rokovacieho

poriadku

mestského

zastupiteľstva,

rokovacieho poriadku mestskej rady, rokovacieho poriadku komisií mestského
zastupiteľstva a ďalších vnútorných noriem mesta týkajúcich sa mestského
zastupiteľstva a jeho orgánov.
10. Zabezpečuje prípravu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta.
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11. Zabezpečuje spracovanie návrhu základných normatívno-právnych a Organizačných

predpisov mesta -štatútu mesta, VZN mesta v gestorstve odboru vnútornej správy,
zásad odmeňovania volených funkcionárov,....
12. Zabezpečuje:

•

pripomienkovanie návrhov VZN mesta a interných normatívnych aktov, vrátane ich
zmien a doplnkov,

•

zverejňovanie VZN mesta,

•

poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom mesta v súvislosti so spracovaním
VZN mesta,

•

preskúmanie zákonnosti návrhov VZN mesta,

•

vedenie centrálnej evidencie VZN mesta,

•

vedenie centrálnej evidencie všeobecne záväzných právnych predpis6v (zbierky
zákonov),
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MEDIÁLNY ODBOR
Mediálny odbor plní najmä tieto úlohy:
•

komplexne koordinuje komunikačné aktivity mestského úradu,

•

monitoruje činnosť mestského úradu, jeho jednotlivých odborov, oddelení, výstupy z
mestského zastupiteľstva a komisií,

•

v súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých odborov spracúva informácií o
činnosti mestského úradu a primátora mesta a zabezpečuje ich ďalšie šírenie,

•

vytvára a udržiava efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií
smerom k verejnosti,

•

koordinuje médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, televízia a noviny s
cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie činnosti
mestského úradu a samotného mesta,

•

pripravuje, organizuje, vedie a moderuje tlačové konferencie a besedy, brífingy,

•

buduje, rozvíja a udržiava korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečuje
stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých podujatiach organizovaných Mestom
Moldava nad Bodvou a primátorom mesta,

•

pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, spracúva otázky a odpovede zo strany
verejnosti a médií,

•

v prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečuje po
konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých odborov bezprostrednú
reakciu,

•

zastupuje vedenie Mesta Moldava nad Bodvou a primátora mesta pred médiami a
novinármi v prípade neprítomnosti vedenia Mesta Moldava nad Bodvou a primátora
mesta,

•

spravuje evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr,

•

zabezpečuje televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu,

•

pomáha vytvárať pozitívny imidž mesta Moldava nad Bodvou.
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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Spoločný stavebný úrad
na úseku územného rozhodovania zabezpečuje:
• vydávanie územných rozhodnutí podľa stavebného zákona pre nasledovné stavby:
a) jednoduché stavby,
b) inžinierske stavby,
c) bytové budovy,
d) nebytové budovy,
• vydávanie rozhodnutia o využití územia,
• vydávanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny,
• vydávanie rozhodnutia o stavebnej uzávere,
• vydávanie zmeny územných rozhodnutí,
• vydávanie rozhodnutia o predĺžení platnosti vydaných územných rozhodnutí,
• vydávanie výzvy na doplnenie podania v prípade, že podanie nie je úplné,
• vydávanie rozhodnutia o prerušení konania,
• vydávanie rozhodnutia o zastavení konania podľa stavebného zákona a zákona o
správnom konaní,
• prijímanie odvolania,
• upovedomenie účastníkov konania v súlade s § 56 zákona o správnom konaní o
podanom odvolaní,
• rozhodnutie o podanom odvolaní v súlade s § 57 zákona o správnom konaní v rámci
autoremedúry,
• prijímanie podnetov na obnovu konania a rozhodovanie o nich,
• riešenie a rozhodnutie o vstupe na cudzie pozemky a stavby v súlade s § 134
stavebného zákona,
• uloženie opatrenia v prípade potreby na susednom pozemku alebo stavbe v súlade s §
135 stavebného zákona,
• riešenie občiansko-právnych námietok v konaní,
• rozhodovanie o vylúčení zamestnanca mesta z konania z dôvodu predpojatosti,
• overenie splnenia podmienok územného rozhodnutia podľa § 120 stavebného zákona,
• spoluprácu s orgánmi štátnej správy, obcí a dotknutých organizácií v konaniach podľa
stavebného zákona,
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• výkon štátneho stavebného dohľadu,
• vydanie rozhodnutia v rámci štátneho stavebného dohľadu, v ktorých nariaďuje
vykonať nápravu, :
• prerokovanie a sankcionovanie stavebníka v prípade, že nesplnil výzvu na vykonanie
nápravy alebo rozhodnutie,
• prijímanie ohlásenia:
a) drobných stavieb,
b) stavebných úprav,
c) udržiavacích prác,
d) telekomunikačných stavieb.
zabezpečuje:
• vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny,
• vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré
vyžadovali stavebné povolenie, povolenie zmeny v užívaní stavieb,
• nariadenie údržby stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo
stavebnom pozemku,
• nariadenie alebo povolenie odstránenia stavieb, terénnych úprav alebo zariadení,
• rozhodnutie o vyprataní stavby,
• nariadenie urobiť nápravu na stavbe, rozhodnutie o zastavení prác na stavbe a o
zrušení stavebného povolenia,
• prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a
uloženie sankcie,
• rozhodnutie o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na
pozemky a stavby a rozhodnutie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
• vydanie rozhodnutia ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie,
na úseku rozvoja bývania zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona i NR SR č. 150/2013
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich
predpisov:
• poskytovanie informácií o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB,
• spoluprácu s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou
podpory z prostriedkov ŠFRB,
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• prijímanie a overovanie žiadosti o poskytovanie podpory,
• posúdenie zaradenia žiadosti do niektorého z programov rozvoja bývania a overenie
splnenia podmienok na toto zaradenie,
• vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,
• kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou, overovanie
daňových dokladov,
• kontrolu plnenia zmluvných podmienok (kontrola na stavbe, kontrola účtovných
dokladov, kontrola dokončenia stavby v stanovenom termíne, kontrola využívania
stavby po jej dokončení apod.), .
• poskytovanie poradenstva, prípravu a spracovanie podkladov o realizácii záložného
práva na nehnuteľnosť.
Spoločný školský úrad
Spoločný školský úrad vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve na
základe smernice 34/2014 MŠVVaŠ SR nasledovné činnosti :
a) štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
základnej školy, a to o:
• prijatí žiaka do základnej školy,
• povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
• dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení
do nultého ročníka,
• ukončení deviateho ročníka žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu, ktorý
dovŕšil 16 rokov ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského
roka, v ktorom dovŕši 17 rok jeho veku,
• umožnení vzdelávania žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím do konca školského
roka, v ktorom dovŕši 18 rokov veku ,
• oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy ,
• individuálnom vzdelávaní žiaka ,
• oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich
častí,
• vykonaní komisionálnych skúšok žiakovi,
• povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, ktorý má individuálne vzdelávanie,
• zrušení povolenia individuálneho vzdelávania žiakovi,
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• povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
• žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia
Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej
republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
• konaní skúšok na inej škole v Slovenskej republike zo závažných dôvodov, najmä
sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole,
• povolení vzdelávania sa žiakovi podľa individuálneho učebného plánu,
• vyskúšaní a klasifikovaní žiaka v náhradnom termíne, ak ho nemožno vyskúšať v
riadnom termíne v prvom alebo druhom polroku,
• vykonaní opravných skúšok,
• uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom
základnej školy,
• prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• prijímaní žiakov s nadaním,
• preradení alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie
požiadaviek rozumovej, umeleckej, športovej, praktickej prípravy alebo zo
zdravotných dôvodov,
• zmene formy vzdelávania žiaka, u ktorého sa prejavia špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby po prijatí do školy,
• určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za
starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení .
b) 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, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec
zriaďovateľom;
c) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a ŠZ, ktoré sú v súlade s
pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR a organizačnými pokynmi odboru
školstva Okresného úradu v Košiciach,
d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a ŠZ, a to najmä v oblasti :
• riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
• ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách,
materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách ,
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• kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
• Zamestnanci obce ako školského úradu môžu odborne zabezpečovať aj činnosti
spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä môžu pripravovať podklady vo
veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti základných škôl, vrátane spojených
škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.
Na úseku riadenia pripravujú:
-

plán aktivít na príslušný školský rok,

-

pracovné porady riadiacich zamestnancov a zriaďovateľov,

-

vydanie organizačných pokynov pre školy stále ku koncu školského roka na
nasledujúci školský rok,

-

pripravujú podklady na hodnotenie riaditeľov škôl,

-

poskytnutie právneho poradenstva riaditeľom škôl,

-

pomoc pri tvorbe školských vzdelávacích programov, výchovných programov,

-

spracovanie záverečných správ materských škôl, základných škôl, CVČ a ZUŠ.

Na úseku poradenskej, kontrolnej a odbornej činnosti poskytujú
-

pomoc pri adaptačnom vzdelávaní – hlavne pri pláne a ukončení adaptačného
vzdelávania;

-

kontrolu povinnej dokumentácie na školách v súlade s platnými predpismi, kontrolujú
pedagogickú dokumentáciu žiakov so ŠVVP v ZŠ, splnenie kvalifikačných
predpokladov pedagogických zamestnancov, školské obvody a pod.

-

poradenstvo pri riešení sťažností;

-

poradenstvo pri výberovom konaní;

-

podklady pre VZN obce v oblasti originálnych a prenesených kompetencií;

-

organizovanie metodických dní;

-

organizovanie športových podujatí;

-

organizovanie pracovných seminárov.

Na úseku odborných činností
-

vydávajú metodické usmernenia k zabezpečovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu,
riadenia a zabezpečovania školského stravovania - dodržiavanie výživových a
nutričných hodnôt pri príprave stravy v ŠJ a dokumentáciu ŠJ

-

napomáhajú pri ustanovovaní a činnosti orgánov školskej samosprávy,
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ODBOR PRVÉHO KONTAKTU
Oddelenie evidencie obyvateľstva:
na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR zabezpečuje:
•

vykonávame hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí manželstva,
rozvode a úmrtí,

•

zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu
občana,

•

spracovanie a zasielanie hlásení Štatistickému úradu SR,

•

priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do centrálneho
registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, .

•

poskytovanie informácií o mieste pobytu občana,

•

vydávanie potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účely,

•

poskytovanie štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej
správy,

•

vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.),

•

vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia,

•

vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,

•

zodpovedá za evidenciu údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne
úkony občanov SR hlásených na trvalý pobyt v meste.

na úseku volieb a referenda zodpovedá za:
•

koordináciu organizačnej a administratívnej prípravy všetkých druhov volieb a
referenda vyhlásených predsedom NR SR a prezidentom SR (ďalej len „voľby"),

•

prípravu harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, kreovanie
okrskových volebných komisií, menovanie zapisovateľov okrskových volebných
komisií, zvolanie prvého zasadania okrskových volebných komisií, spoluprácu s
orgánmi štátu pri príprave volieb; organizačné zabezpečenie volebného dňa,

•

koordináciu odborného a metodického usmerňovania zamestnancov mesta, ktorí
vykonávajú organizačno-technické zabezpečenie volieb, referend a hlasovaní
obyvateľov mesta (miestne referendá),
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prípravu návrhu zmien volebných obvodov pre voľby do MsZ v spolupráci s odborom
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ.

•

spracovávanie časti agendy voľby poštou pri voľbách do NR SR,

•

spracovávanie údajov v aplikačnom software pre voľby týkajúcich sa agendy
kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v zmysle zákona SNR Č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

•

činnosť námietkovej kancelárie pre všetky druhy volieb a referend,

•

prijímanie a evidovanie žiadostí o vydanie voličského a hlasovacieho preukazu.

na úseku miestneho referenda zodpovedá za:
•

prípravu a spracovanie materiálu na vyhlásenie miestneho referenda. (ďalej len
"referendum") na zasadnutie mestského zastupiteľstva,

•

organizačno-technickú prípravu a vykonanie referenda,

•

vyhotovenie vzorových tlačív súvisiacich s vykonaním referenda (napr. oznámenie o
vyhlásení referenda, hlasovací lístok, zápisnica o výsledku hlasovania),

•

menovanie zapisovateľov komisií pre referendum, vykonanie školenia zapisovateľov a
členov komisií pre referendum,

•

za materiálne vybavenie miestností na hlasovanie v referende v spolupráci s
oddelením hospodárskej prevádzky MsÚ, ,

•

prípravu a spracovanie materiálu o výsledku hlasovania v miestnom referende na
zasadnutie mestského zastupiteľstva.

na úseku zhromaždenia obyvateľov mesta zodpovedá za:
•

prípravu a spracovanie materiálu k zvolaniu zhromaždenia obyvateľov mesta (ďalej
len "zhromaždenie") na zasadnutie mestského zastupiteľstva,

•

prípravu, materiálne vybavenie a organizáciu zhromaždenia,

•

vyhotovenie zápisnice zo zhromaždenia,

•

prípravu a spracovanie materiálu zo zhromaždenia na zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami zabezpečuje:
•

určovanie súpisných a orientačných čísiel stavieb v meste,

•

prečíslovanie stavieb v meste,

•

kontrolu správneho označenia ulíc a stavieb v meste,

•

iniciovanie určenia alebo zmeny názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste,

•

obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami,
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vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

•

evidenciu stavieb a ich aktualizáciu podľa skutočného stavu,

•

hlásenie pri pridelení, zrušení a zmene čísla stavby a zmeny názvu ulíc a priame
zadávanie týchto činností do centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení
neskorších predpisov,

oddelenie klientskeho centra
zodpovedá za:
•

poskytovanie komplexných informácií pre občanov o činnostiach, ktoré zabezpečuje
mesto Moldava nad Bodvou a informácií iného charakteru na požiadame občanov,
ktorými mesto disponuje,

•

poskytovanie tlačív potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ,

•

vydávanie rybárskeho lístka,

•

prihlásenie psa a zaplatenie registračnej známky psa pri jej strate,

•

zabezpečenie činností na úseku podnikateľskej činnosti, najmä prijatie oznámenia o
prevádzkovom čase, o zmene prevádzkového času, prijatie žiadosti o prevádzkovom
čase nad rozsah VZN mesta, prijatie oznámenia o zrušení prevádzky, vydávanie
potvrdení o dočasnom uzatvorení prevádzky a prijatie žiadosti na záber verejného
priestranstva,

•

vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/t995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Oddelenie matričného úradu:
na úseku matričného úradu zabezpečuje:
•

vydávanie matričných dokladov a iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike,

•

posudzovanie žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov
potrebných na uzavretie manželstva,

•

podávanie návrhu na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli
na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov, na príslušný
okresný súd,
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vyhotovenie výpisov z matrík za účelom výmeny matrík s cudzinou podľa
medzinárodných zmlúv,

•

prípravu podkladov do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v
cudzine,

•

oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o oso nom stave
príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,

•

prípravu na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalosti do matričných
kníh za uplynulý rok, ,

•

priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodení, uzavretie manželstva,
úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstva a pod.) do centrálneho
registra obyvateľov SR (REGOB),

•

vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov; ,

zodpovedá za:
•

vedenie knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,

•

vedenie indexov zápisov do matričných kníh,

•

vykonanie dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v
zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,

•

zápis dodatočných záznamov na základe rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,

•

plnenie úloh súvisiacich s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených
snúbencami, prípravu vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným
úradom, prípravu a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

•

uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na
ktoromkoľvek inom mieste,

•

uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život
toho, kto chce uzavrieť manželstvo, '

•

prijímanie oznámenia manželky po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť
predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,

•

prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu pred jeho
narodením, ak je už počaté,
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prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu po jeho
narodení a vykonáva o tom záznam do matriky, ' zaslanie žiadosti na doplnenie 2. a 3.
mena, zrušenie 2. a 3. mena,

•

prijímanie žiadosti týkajúcich sa zmeny mena a priezviska v zmysle § zákona NR SR
Č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,

•

prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre
svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv;
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A ENVIRONMENTÁLNYCH

ČINNOSTÍ
na úseku odpadového hospodárstva zodpovedá za:
• vypracovanie a dodržiavanie Programu odpadového hospodárstva mesta Moldava nad
Bodvou,
• zabezpečenie spracovania koncepcie odpadového hospodárstva,
• vyjadrenia k návrhom programov odpadového hospodárstva iných subjektov na území
mesta,
• nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
• vydávanie vyjadrení o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu (v rámci stavebného konania),
• vypracovanie záväzného stanoviska k prevádzkam pre nakladanie s odpadmi a k
zberniam druhotných surovín,
• vypracovanie stanovísk k zámerom v oblasti nakladania s odpadmi,
• vedenie štatistických údajov, výkazov o predpokladaných nákladoch na nakladanie
s komunálnymi odpadmi,
• kontrolnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a evidenciu odpadu,
• na úseku ochrany zdravia ľudí zabezpečuje výkon deratizácie na území mesta.
na úseku chovu a držania zvierat zabezpečuje:
• úlohy mesta na úseku chovu a držania psov,
• vedenie evidencie chovu včiel na území mesta,
• vydávanie potvrdení v rámci konania pri určení rozsahu škôd, ,
• výkon mimoriadnych veterinárnych opatrení uložených Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou,
• vykonávanie ďalších úkonov mesta v rámci MsÚ ustanovených všeobecnými
záväznými právnymi predpismi na úseku chovu a držania zvierat.
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ODBOR EKONOMIKY
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva:
na úseku rozpočtu zodpovedá za:
•

zostavenie rozpočtu mesta na rozpočtový rok aj v programovej štruktúre v spolupráci s
jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ a MsP,

•

financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a
ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie,

•

kontrolu plnenia rozpočtu mesta,

•

vypracovanie správy o plnení rozpočtu mesta, záverečného účtu mesta a hodnotiacej
správy programového rozpočtu mesta,

•

spracovanie ekonomických analýz pre potreby zostavenia rozpočtu mesta,

•

predkladanie údajov o rozpočte MF SR prostredníctvom rozpočtového informačného
systému RIS.

•

navrhovanie a realizáciu opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mesta,

•

navrhovanie zmien rozpočtu, rozpočtových opatrení, vedenie evidencie rozpočtových
opatrení a rozpočtovanie eurofondov v spolupráci s projektovými manažérmi,

•

navrhovanie finančného zabezpečenia nových a rozpočtom nezabezpečených úloh,

•

finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhovanie rozdelenia prebytku, resp.
vyrovnanie schodku hospodárenia mesta,

•

spoluprácu s orgánmi štátnej správy v oblasti podielových daní a vo finančnej oblasti,

•

spoluprácu s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, dispozičných
oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh ustanovených právnymi predpismi,
evidovanie a spravovanie otvorených úverových vzťahov mesta a zabezpečenie
plnenia povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov,

•

spracovanie nových úverových zámerov vyplývajúcich z rozpočtu mesta a spoluprácu
s peňažnými ústavmi a bankami pri ich prijímaní do rozpočtu mesta,

•

vykonávanie dispozícií s fondmi zriadenými mestom,

•

vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na platobných poukaze v rozsahu
overovania súladu pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta a
formálnej kontroly vykonávanie vnútornej finančnej kontroly v podmienkach mesta
Moldava nad Bodvou.
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zabezpečenie vykonania mesačnej kontroly hospodárenia mestských organizácií a
sledovanie efektívnosti ich podnikateľských činností;

•

kontrolu plnenia rozpočtov mestských organizácií, vypracovanie rozborov a správ o
plnení rozpočtu mestských organizácií,

•

zabezpečenie podkladov a kontrolu realizácie finančných tokov vo vzťahu k
mestským organizáciám,

na úseku pokladničných operácií zodpovedá za:
•

spravovanie pokladničnej hotovosti a cenín,

•

vedenie pokladničnej knihy o vykonaných pokladničných operáciách, jej denné
uzatváranie a vyhotovenie pokladničnej rekapitulácie pre úsek účtovnej evidencie,

•

vyplácanie cestovných náhrad v zmysle zákona,

•

pokladničné operácie (príjem a výdaj hotovosti),

•

výber finančných prostriedkov z peňažného ústavu pre dennú potrebu pokladne,

•

odvod pokladničnej hotovosti do peňažných ústavov,

•

vyplácanie záloh, platobných poukazov, preddavkov na cestovné účty a vykonávanie
ich vyúčtovania,

•

príjem finančných prostriedkov od občanov a podnikateľských subjektov,

•

evidenciu pokutových blokov, ich zúčtovanie s daňovým úradom,

•

spravovanie valutových pokladníc,

•

predaj stravných lístkov.

na úseku účtovníctva zodpovedá za:
•

účtovanie v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a podľa
platnej účtovnej osnovy a účtového rozvrhu, .

•

účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov a
pohľadávok, príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch za:
a) MsÚ a MsP,
b) materské školy bez právnej subjektivity,
c) za Mesto Moldava nad Bodvou ako celok,

•

zostavovanie štvrťročnej závierky, ročnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky; vyhotovenie štvrťročných a ročných účtovných výkazov mesta,
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zber účtovných výkazov za príspevkové organizácie mesta a rozpočtové organizácie
mesta,

•

vedenie hlavnej knihy, účtovných kníh a denníkov,

•

účtovanie odpisov hmotného a nehmotného majetku v súlade s účtovnými zásadami,

•

výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve pri inventarizácii
majetku mesta,

•

uchovávanie účtovnej dokumentácie v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov o archívnictve,

•

centrálnu evidenciu dodávateľských faktúr, ich doručenie na jednotlivé organizačné
útvary MsÚ a MsP,

•

vyhotovenie príkazov na úhradu podľa jednotlivých účtov mesta elektronickou formou
alebo papierovou formou,

•

realizácia úhrad záväzkov a priebežné zabezpečovanie výpisov z bankových účtov,

•

vyhotovenie šekov na výbery peňažnej hotovosti do pokladne,

•

vyhotovenie odberateľských faktúr mesta podľa podkladov z jednotlivých
organizačných útvarov MsÚ a MsP,

•

pravidelné mesačné zaúčtovanie spotreby pohonných hmôt a materiálu na základe
podkladov z oddelenia hospodárskej prevádzky MsÚ a MsP,

•

sledovanie úhrad odberateľských faktúr a urgenciu neplatičov,

•

vykonávanie

kontroly

bankových,

účtovných

a

pokladničných dokladov a

zabezpečenie ich účtovnej evidencie, .
•

zostavenie číselných údajov pre priebežné hodnotenie rozpočtu mesta a pre záverečný
účet mesta,

•

účtovanie pohľadávok a záväzkov z nájomných, kúpnych a ostatných zmlúv a ich
úhrad,

•

evidenciu a účtovanie pohľadávok zo zmlúv odpredaných bytov a zúčtovanie ich
úhrad, splátkovanie, ako aj celkové zúčtovanie pohľadávok v tomto okruhu a za
kontrolu ich úhrady a vyhotovenie urgencie pri nedodržaní podmienok splatnosti,

•

fakturáciu za činnosti poskytované obciam združených do spoločného obecného úradu
a iným právnickým osobám, sledovanie úhrad za výkon týchto činností a realizáciu
vymáhania pohľadávok z tejto činnosti, .

•

evidencia iných nedaňových pohľadávok (napr. výziev, rozhodnutí, škodových
udalostí a pod.).
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Oddelenie daní, poplatkov a podnikania:
na úseku daní. poplatkov a ďalších činností zodpovedá za:
•

výkon správy miestnych daní:
a) preberanie daňových priznaní,
b) verifikáciu údajov priznaných daňovníkom porovnaním s príslušnými úradnými
listinami,
c) vyrubovacie konanie,
d) riešenie správnych deliktov v daňovom konaní,
e) odvolacie konanie,
f) vymáhacie konanie,
g) zabezpečenie pohľadávok,
h) exekučné konanie,
i) prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní,
j) prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní,

•

správu miestnych daní:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

•

vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov, správu a
evidenciu výherných prístrojov a ostatných hazardných hier,

•

vykonávanie ohľadu nad dodržiavaním vydanej licencie v zmysle platných právnych
predpisov,

•

za vyúčtovanie úhrad z výťažkov hazardných hier a stávkových kancelárií,

•

vydávanie povolenia stávkových hier a hazardných hier v rozsahu právomoci mesta,

•

evidenciu predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov,

•

vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s daňovým konaním,

•

vyberanie správnych poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním výherných prístrojov,

•

spracovanie požadovaných štatistických údajov pre MF SR týkajúcich sa dane z
nehnuteľností,
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•

súčinnosť so štátnymi orgánmi na úseku výkonu rozhodnutí,

•

vymáhanie daňových nedoplatkov, prihlasovanie pohľadávok mesta do konkurzných
konaní a zastupovanie mesta v daňovom konaní,

•

vydávanie potvrdení o zaplatení dane pre účely poskytovania sociálnych dávok,
bankových úverov, verejných súťaží a dotácií,

•

vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na úseku daní a poplatkov,

•

evidenciu pokút vydaných okresným úradom.

na úseku podnikania zodpovedá za:
•

vydávanie rozhodnutí a povolení a kontrolu ich dodržiavania v zmysle platného VZN
mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Moldava nad Bodvou,

• vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti a s tým súvisiace
zriadenie prevádzky vrátane vykonávania kontroly na úseku obchodu, a služieb v
zmysle platného VZN mesta o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta
Moldava nad Bodvou,
•

zabezpečenie úloh mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, organizovaní
príležitostných trhov a jarmokov a plnenie ďalších úloh mesta na úseku predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povoľovaní trhových miest a
povinností pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach,

•

spracovanie výkazov týkajúcich sa obchodných prevádzok pre potreby Štatistického
úradu SR, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Slovenskú obchodnú inšpekciu a Colný úrad,

•

poskytovanie podkladov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom a iným
orgánom a organizáciám,

•

riešenie sťažností v oblasti obchodu a služieb a pri trhovom predaji,

•

spracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta a smerníc primátora mesta
na úseku obchodu, služieb a trhového poriadku,

•

vyhlásenie časovo regulovaného predaja výrobkov na území mesta,

•

vykonávanie úkonov ustanovených zákonom č. 445/1990 Zb. ktorým a upravujú
podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť v
znení neskorších predpisov.
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Oddelenie personalistiky a ľudských zdrojov
zodpovedá za:
• komplexné zabezpečenie personálnej agendy zamestnancov mesta v MsÚ a MsP,
poslancov MsZ a uchádzačov o zamestnanie v rámci MsÚ,
• vypracovanie personálnych a mzdových návrhov súvisiacich so vznikom, zmenou a
ukončením pracovného pomeru,
• preverenie splnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
predpokladov zamestnancov mesta, porovnanie skutočnosti s kladenými požiadavkami
na zamestnancov mesta a za doplnenie, prehĺbenie alebo zvýšenie si kvalifikácie,
• spracovanie dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práci
študenta a vedenie ich evidencie,
• spracovanie dohôd o zrážkach zo mzdy a dohôd o hmotnej zodpovednosti,
• zabezpečenie absolventskej praxe uchádzačov o zamestnanie, odbornej praxe a stáží
študentov,
• vedenie evidencie žiadosti do zamestnania,
• vedenie osobných spisov zamestnancov mesta,
• komplexné zabezpečenie výberových konaní a konkurzov na obsadenie pracovných
pozícií v pôsobnosti MsÚ podľa pokynov prednostu MsÚ,
• rozvoj, realizáciu a kontrolu politík na úseku ľudských zdrojov a vzdelávania;
koordinovanie vzdelávania zamestnancov mesta a kontrolu efektivity účinnosti
vzdelávania,
• spracovanie plánu vzdelávania zamestnancov mesta.
• komplexné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a
školských zariadení a spoločného obecného úradu,
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za:
• riadnu aplikáciu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovať súvisiacich
právnych predpisov v podmienkach mesta,
• vytváranie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na
vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z
povolania a iných poškodení zdravia z práce a prevencie v podmienkach mesta.
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na úseku interných predpisov vydávaných mestom zodpovedá za:
1. vypracovanie Pracovného poriadku Mesta Moldava nad Bodvou,
2. vypracovanie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Moldava nad Bodvou,
3. vypracovanie ďalších interných predpisov mesta vydávaných primátorom mesta alebo
prednostom MsÚ, ak ich gestorom nie je iný organizačný útvar MsÚ
Oddelenie miezd
zodpovedá za:
• komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov mesta, poslancov MsZ a
uchádzačovo zamestnanie formou aktivačných činností,
• spracovanie agendy doplnkového dôchodkového sporenia (DDS),
• vedenie evidencie príspevkov a spracovanie výkazov do jednotlivých DDS,
• spracovanie a odoslanie evidenčných listov zamestnancov mesta Sociálnej poisťovne,
• vedenie evidencie pohľadávok zamestnancov mesta voči zamestnávateľovi resp. iným
subjektom a vykonávanie ich pravidelných zrážok,
• spracovanie podkladov pre vyúčtovanie projektov refundovaných z európskych
fondov,
• spracovanie podkladov na určenie objemu mzdových prostriedkov prepracovanie,
• sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu,
• likvidáciu dávok nemocenského poistenia, resp. ostatných sociálnych dávok,
• zostavenie rozborov v členení podľa agend, ktoré vykonáva v súvislosti s mesačným
spracovaním miezd,
• zostavenie návrhu tvorby sociálneho fondu podľa platných kolektívnych zmlúv,
• sledovanie mesačného čerpania mzdových prostriedkov podľa platnej rozpočtovej
skladby a kontrolu plnenia rozpočtu v jednotlivých položkách,
• spracovanie plánovacej, rozpočtovej a štatistickej agendy v stanovených
termínoch a predloženie príslušným orgánom,
• spracovanie agendy súvisiacej s nemocenským, zdravotným a dôchodkovým
poistením, príspevkom na poistenie v nezamestnanosti a ostatných odvodov zo
mzdových prostriedkov;
• spracovanie podkladov pre výkazy do poisťovni vrátane kontroly vymeriavacích
základov pre výpočet poistného a evidencie zmien v príslušných zdravotných
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poisťovniach počas trvania pracovného pomeru, ako aj podkladov pre úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny,
• spracovanie agendy súvisiacej so zdaňovaním príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti a funkčných pôžitkov, :
• vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, Sociálnu poisťovňu, daňový úrad,
orgány štátnej správy, zdravotné poisťovne a iné organizácie,
• vedenie centrálnej evidencie zamestnancov mesta a jej priebežné dopĺňanie o príslušné
zmeny,
• vedenie evidencie zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a sledovanie ich
percentuálneho plnenia,
• spracovanie evidencie dochádzky, sledovanie nočnej práce, práce nadčas, pracovnej
pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovno-právnych náležitostí,
• styk s poisťovňami a s príslušným úradom práce (prihlášky. odhlášky, výkazy,
potvrdenia).
Oddelenie verejného obstarávania
zodpovedá za:
• dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní vrátane elektronickej aukcie,
• spracovanie podkladov pre jednotlivé postupy verejného obstarávania,
• prípravu a realizáciu všetkých postupov verejného obstarávania, ,
• posúdenie výberu postupov verejného obstarávania podľa predpokladanej hodnoty
zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,
• poskytovanie poradenstva týkajúceho sa zákona o verejnom obstarávaní, prípravu
smernice primátora mesta o verejnom obstarávaní a dohliada na jej využitie v praxi
zamestnancami mesta.
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BYTOV

A NEBYTOVÝCH

PRIESTOROV
Oddelenie správy majetku
•

vykonáva správu hmotného majetku MsÚ,

•

vedie evidencie hnuteľného majetku, potrebného k zabezpečeniu činnosti MsÚ a MsZ,

•

zabezpečuje materiálne vybavenie pre prácu MsÚ, MsZ a MsR,

•

spravuje hnuteľný majetok mesta,

•

zabezpečuje prevádzku telefónnej ústredne,

•

zabezpečuje chod MsÚ (na úseku údržby budov, upratovania priestorov, prevádzky
motorových vozidiel a podobne),

•

zodpovedá za krátkodobý prenájom priestorov v budove MsÚ a ostatných
zariadeniach MsÚ,

•

vedie evidenciu a dokumentáciu budov v majetku mesta,

•

vykonáva OBP a PO budov,

•

zabezpečuje údržbu, opravu a technické revízie nehnuteľností v majetku mesta,

•

pripravuje, eviduje, aktualizuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a kontroluje
ich dodržiavanie,

•

uzatvára zmluvy na dodávky vody, plynu a energií s dodávateľmi,

•

rozúčtováva náklady za služby spojené s nájmom,

•

pripravuje predaj a vyhotovenie kúpnych zmlúv na odpredaj nebytových priestorov
mesta,

•

zodpovedá za uloženie a ochranu pečatí a razítok,

•

zabezpečuje centrálnu evidenciu zmlúv,

•

zabezpečuje zverejňovanie zmlúv na internetovej stránke mesta,

•

vykonáva činnosti súvisiace s výpočtom predpisu nájomného a služieb spojených s
užívaním bytu, evidenciou a účtovaním platieb, vymáhaním nedoplatkov,

•

zabezpečuje služby spojené s užívaním bytov,

•

preberá požiadavky na údržbu a opravu bytov, zabezpečuje a kontroluje ich
vykonanie,

•

tvorí ročný vecný a finančný plán opráv a údržby bytového fondu, vrátane revízií
vybraných zariadení

•

zabezpečuje plnenia plánov, kontrolu prác a fakturácie,
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vybavuje agendu k nájmom komunálnych bytov, súhlasom k dohode o výmene bytu, k
podnájmu bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám
na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu
na iné ako bytové účely,

•

vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu, zostavuje miestny zoznam
uchádzačov o byt,

•

spracováva podklady pre návrh užšieho zoznamu žiadateľov na pridelenie mestského
bytu,

•

pripravuje výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy,

•

spolupracuje so správcami bytového fondu v otázkach ochrany a údržby bytového
fondu mesta, dôvodoch k zrušeniu nájmu a podnájmu,

•

pripravuje podklady pre právne oddelenie na podania k zrušeniu nájmu a iné právne
úkony,

•

udržuje evidenciu mestských bytov a nájomcov v aktuálnom stave,

•

vypovedá nájom z bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,

•

vykonáva šetrenia neoprávnených nájmov a podnájmov.

zodpovedá za:
•

výkon správy hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ,

•

vedenie evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý využíva MsÚ a jeho
riadne označenie a využívanie,

•

spracovanie miestnych zoznamov prideleného HIM a DHIM na jednotlivých
organizačných útvaroch MsÚ a v priestoroch MsÚ,

•

spracovanie odpisových plánov hmotného majetku mesta určeného pre účely MsÚ,

•

spracovanie podkladov pre uzatváranie poistných zmlúv týkajúcich sa spravovaného
majetku a zmlúv na dodávku energii,

•

vedenie evidencie nakúpeného materiálu na osobných kartách a skladových kartách;

•

spracovanie mesačných obratov materiálu na sklade,

•

sledovanie vyúčtovania telekomunikačných služieb za služobné mobilné telefóny a
spracovanie podkladov k fakturácii za telefónne hovory mestským organizáciám,

•

vedenie evidencie úradných pečiatok a ich rozdeľovanie pre jednotlivé organizačné
zložky MsÚ,
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na úseku obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (ďalej len „mestských
organizácií") zodpovedá za:
•

prípravu zriaďovacích listín mestských príspevkových organizácií,

•

súhlasy na vykonávanie podnikateľských činností mestských organizácií,

•

prípravu návrhov na zmeny v predmete činností mestských organizácií,

•

vykonávanie úkonov spojených so zriadením, zrušením, prípadne zmenou právnej
formy (transformácie mestských organizácií, :

•

vykonanie inventarizácie spravovaného majetku mesta,

•

vykonávanie kontroly hospodárnosti v mestských organizáciách minimálne raz ročne,

•

kontrolu hospodárenia správy zelene, pohrebných a cintorínskych služieb,

•

vykonávanie úkonov spojených so zastúpením mesta v orgánoch

obchodných

spoločnosti s majetkovou účasťou mesta,
•

komplexnosť ročnej účtovnej závierky mestských organizácií.

•

metodickú podporu v oblasti evidencie a odpisovania majetku mesta (pre potreby
organizačných útvarov MsÚ a organizácií zriadených mestom),

•

posúdenie a predloženie plánu investícií organizácií založených mestom a mestskej
príspevkovej organizácie orgánom mesta.

na úseku prevádzky motorových vozidiel zodpovedá za:
•

prevádzku motorových vozidiel MsÚ, operatívnu evidenciu racionálneho a
hospodárneho využívania jednotlivých motorových vozidiel; vystavenie cestovných
príkazov,

•

riadny technický stav motorových vozidiel a vykonávanie pravidelných prehliadok a
opráv,

•

mesačné čerpanie pohonných hmôt, olejov a sledovanie dodržiavania normovanej
spotreby podľa jednotlivých vozidiel a limitu PHM.

Oddelenie správy informačných technológií
zodpovedá za: .
• chod a údržbu informačných systémov pre pracoviská MsÚ a MsP a rieši ich prípadné
havarijné stavy,
• určovanie princípov rozvoja informačných systémov v podmienkach samosprávy
mesta (ďalej ISSM),
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• určovanie typu vhodných informačných technológií - technická špecifikácia pre nákup
programových a technických prostriedkov prostredníctvom procesu verejného
obstarávania a vyhodnotenie predložených ponúk,
• systémovú administráciu, údržbu a zálohovanie systémových údajov v ISSM (tvorba
užívateľského prostredia, definovanie užívateľov, skupín, profilov, prístupových práv
v sieťových operačných systémoch),
• antivírovú ochranu, údržbu, zálohovanie, obnovu a archivovanie údajov v ISSM,
• aplikáciu bezpečnostných politík v oblasti informačných a komunikačných.
technológií, vrátane správy bezpečnosti firewallov, kryptovacích a antivírusových
programov, hesiel a prístupových práv, sledovanie a vyhodnocovanie útokov a
narušení ISSM,
• vypracúvanie analýz a podkladov pre tvorbu aplikačných programov, koordinovanie
zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického
usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového vybavenia,
• nasadzovanie projektov aplikačného programového vybavenia do rutinnej prevádzky
vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé
typy počítačov,
• tvorbu používateľských softvérových aplikácii pre rôzne typy počítačových architektúr
a sietí LAN a WAN,
• správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácii,
• poskytovanie metodickej podpory a poradenskej služby užívateľom v oblasti obsluhy
počítačov a aplikácií,
• realizáciu hromadných tlačových výstupov (generovanie, tlač a archivácia daňových
platobných výmerov, platobných výmerov k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, oznámení o konaní volieb, voličských zoznamov apod.), .
• servis výpočtovej techniky a jej príslušenstva, diagnostikovanie a následné odstránenie
chýb,
• obstarávanie záručného a pozáručného servisu výpočtovej techniky a jej príslušenstva,
nákup náhradných komponentov výpočtovej techniky,
• efektívnosť využívania výpočtovej techniky,
• audit HW a SW -vedenie evidencie výpočtovej techniky a programového vybavenia,
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ODBOR SPRÁVY BUDOV
na úseku hospodárskej prevádzky zabezpečuje:
•

nákup hmotného majetku mesta slúžiaceho pre potreby MsÚ; objednávanie tovarov,
prác a služieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

•

stroje a prístroje, kancelárske potreby, pracovné pomôcky a komplexné vybavenie
jednotlivých pracovísk a kancelárií MsÚ,

•

odevy a materiál pre individuálnu potrebu zamestnancov;

•

zásobovanie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

•

prevádzku telefónnej ústredne, údržbu a prekládku telefónnych liniek,

•

výkon inventarizácie majetku MsÚ,

•

vyúčtovanie nákladov podľa jednotlivých nákladových stredísk;

•

materiálno-technické zabezpečenie všetkých druhov volieb a referend vyhlásených
predsedom NR SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestne
referendá),

•

distribúciu materiálov všetkých druhov volieb a referend vyhlásených predsedom NR
SR a prezidentom SR a hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendá),

na úseku správy budov a prevádzky motorových vozidiel zodpovedá za:
•

správu a údržbu budov MsÚ, skladových, garážových a iných priestorov,

•

zabezpečenie úloh na úseku ochrany budov MsÚ, vrátane informátorskej služby a
režimové opatrenia (otváranie a zatváranie budov, stráženie objektov, kľúčovú službu
a pod.),

•

zavádzanie, prevádzku a vyhodnocovanie elektronickej zabezpečovacej signalizácie a
elektronickej požiarnej signalizácie pre ochranu vybraných pracovísk na budovách
MsÚ,

•

riadny chod technických zariadení v budovách MsÚ,

•

projektovú dokumentáciu budov MsÚ,

•

upratovanie priestorov MsÚ, čistotu a hygienu v budovách MsÚ,

•

umiestňovanie

a

jednotnú

úpravu

príležitostnej

názornej

agitácie,

vrátane

umiestňovania vlajok na budovách MsÚ,
•

koordináciu prác v údržbe, nákup materiálu a technického zariadenia potrebného pre
údržbu budov MsÚ a evidenciu materiálových zásob pre údržbu.
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ODBOR PLÁNOVANIA A STRATEGICKÉHO ROZVOJA
Oddelenie riadenia projektov:
na úseku projektového manažmentu zodpovedá za:
• tvorbu rozvojových projektov na účely využívania finančných prostriedkov z
verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie, kde žiadateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve,
• zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie, koncepčných projektov a štúdií
potrebných pre získanie nenávratných finančných príspevkov z verejných zdrojov a z
fondov Európskej únie,
• riadenie

realizácie

(implementáciu)

projektov,

na

ktoré

bolo

schválené

spolufinancovanie z európskych fondov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová
alebo príspevková organizácia,
• sledovanie a plnenie stanovených ukazovateľov jednotlivých projektov,
• komunikáciu s riadiacimi orgánmi, platobným orgánom, kontraktačnou jednotkou a
podobnými inštitúciami poskytujúcimi prostriedky z európskych fondov,
• spoluprácu s VÚC, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti európskych fondov,
• zabezpečenie monitoringu zdrojov financovania pre projekty, kde žiadateľom je
mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v
partnerstve,
• prípravu koncepčných projektov a štúdií na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a iné,
• koordináciu prípravy konkrétnych projektov, na ktoré je možné žiadať príspevok z
fondov EÚ,
• koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa európskymi fondmi

v

tuzemsku a zahraničí,
• koordináciu spolupráce s príslušnými organizačnými útvarmi MsÚ, organizáciami
mesta, VÚC, s inými orgánmi, organizáciami a externými poradcami pri príprave
projektov, na ktoré je možné žiadať nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ,
• koordináciu realizácie projektov, na ktoré bolo schválené spolufinancovanie z
európskych fondov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová alebo príspevková
organizácia,
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• koordináciu metodického riadenia organizačných útvarov MsÚ a organizácií mesta pri
príprave projektov a grantov, kde žiadateľom je mesto, mestská rozpočtová alebo
príspevková organizácia, prípadne tieto subjekty sú v partnerstve,
• účasť na pripomienkových konaniach rozvojových dokumentov a materiálov na
čerpanie finančných prostriedkov EÚ príslušných ministerstiev a VÚC.
na úseku podpory strategického rozvoja mesta zodpovedá za:
• prípravu strategických dokumentov rozvoja mesta,
• prípravu, aktualizáciu a implementáciu Programu rozvoja mesta Moldava nad Bodvou,
• prípravu a spracovanie informačno-propagačných materiálov pre potenciálnych
investorov,
• prípravu vstupu investícií do mesta,
• vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o investovanie a podnikanie na území mesta z
tuzemska i zahraničia, ,
• vyhľadávanie a prípravu mimorozpočtových zdrojov pre plnenie úloh Programu
rozvoja mesta Moldava nad Bodvou na území mesta.
Oddelenie investičnej činnosti
zabezpečuje:
• vypracovanie správy o plnení investičnej výstavby v rámci príslušnej rozpočtového
programu za predchádzajúci kalendárny rok,
• ročnú inventarizáciu stavieb a projektov v rámci príslušného rozpočtového programu,
• spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi MsÚ pri riešení územno-správnych
záležitosti a v prípade krízových situácií pri živelných udalostiach.
zodpovedá za: ,
• zostavenie a prerokovanie návrhov položiek rozpočtu mesta týkajúcich sa investičnej
výstavby, ktoré sú financované z rozpočtu mesta, iných zdrojov (fondy EU, štátne
fondy, financovanie iných právnických a fyzických osôb a pod.) vo väzbe na interné
normatívne akty a pokyny,
• tvorbu a vedenie databázy ďalších investícií podľa požiadaviek obyvateľov a
poslancov MsZ,
• za obstarávanie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby na podklade Územného plánu
mesta Moldava nad Bodvou, zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie
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dokumentácie pre územné konanie, výbery stavenísk, geodetické a mapové podklad z
katastra, štúdie, spracovanie žiadosti o územné konanie a zabezpečenie všetkých
úkonov až do vydania územného rozhodnutia stavebným úradom vrátane prerokovania
projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami,
• projektovú prípravu stavieb pre stavebné povolenie a prerokovanie. projektovej
dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami, podanie žiadosti pre stavebné
povolenie a vodoprávne rozhodnutie a iné podania na príslušný stavebný úrad v
zmysle stavebného zákona a ďalších súvisiacich právnych predpisov,
• priamy výkon stavebného dozoru investora (inžinierskych činností) súvisiacich s
výstavbou:
a) bytových stavieb, občianskych stavieb, účelových stavieb, školských a
telovýchovných stavieb,
b) verejných stavieb technickej infraštruktúry,
• financovanie stavieb z rozpočtu mesta a iných mimorozpočtových zdrojov
• protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, kontrolu vecnej a cenovej
správnosti a úplnosti faktúr v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo,
• realizáciu kontrolných dní, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a plnenie
vecného a finančného harmonogramu postupu stavebných prác, vykonávanie zápisov
do stavebného denníka, priebežné vedenie a sledovanie prestavaných nákladov podľa
rozpočtu stavby a vyhodnocovanie plnenia objemu stavebných prác,
• vykonanie všetkých úkonov a postupov pre zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
až do jeho vydania, realizáciu preberacieho konania stavby; po vydaní kolaudačného
rozhodnutia vypracovanie záverečného od účtovania stavby, prípravu dokumentácie
pre odovzdanie stavby na evidenciu do majetku mesta a do správy, resp. budúcemu
užívateľovi, zaevidovanie a archiváciu celej dokumentácie od začatia až do
dokončenia stavby, .
• spoluprácu pri príprave podkladov pre výstavbu vodohospodárskych, energetických,
dopravných a telekomunikačných stavieb,
• spoluprácu s odborom správy majetku mesta MsÚ pri tvorbe majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pre jednotlivé stavby,
• vypracovanie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania pre zabezpečenie
projektovej prípravy stavieb pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie a
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dokumentáciu pre stavebné povolenie a súťažné podklady pre zabezpečenie
zhotoviteľa stavebných prác,
• prerokovanie tvorby zmluvných podmienok pre uzatvorenie zmluvy o dielo,
• koordináciu spolupráce so subjektmi zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom v
tuzemsku a zahraničí,
• koordináciu činností spojených s koncepciou a vstupom zahraničných investícii do
mesta.
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu:
na úseku územného plánovania a urbanizmu zabezpečuje plnenie územnoplánovacích činností
mesta a zodpovedá za:
•

obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej
dokumentácie (ÚPD) mesta a zón podľa stavebného zákona:
a)

obstarávanie

a

spracovanie

urbanistických

štúdií,

územných

generelov,

územnotechnických podkladov a ostatných podkladov,
b) obstarávanie a spracovanie prieskumov a rozborov a zadaní pre územnoplánovacie
dokumentácie mesta a zón,
c) obstarávanie a spracovanie územného plánu mesta a zón a ich aktualizácie.
• zabezpečenie spracovateľa ÚPD a ÚPP podľa všeobecných predpisov vo verejnom
obstarávaní,
• zabezpečenie prerokovania ÚPD mesta a zón s dotknutými orgánmi, organizáciami a
občanmi:
a) zadania pre vypracovanie ÚPD a jej aktualizácie,
b) súhrnného stanoviska a pokynov na dopracovanie ÚPD a jej aktualizácie,
c) územnoplánovacej dokumentácie mesta a zón a ich aktualizácie,
• predkladanie ÚPD mesta a zón a ich aktualizácie na schválenie MsZ, :
• sústavné sledovanie aktuálnosti ÚPD a jej súladu s ÚPD vyšších stupňov pravidelné
zabezpečenie aktualizácie ÚPD najmenej jedenkrát za 4 roky podľa príslušných
právnych predpisov,
• predkladanie návrhov na schvaľovanie zmien a doplnkov ÚPD, na rozhodovanie
• úprave smernej časti ÚPD a na prerokovanie územnoplánovacích podkladov,
• zverejnenie a uloženie schválenej ÚPD v súlade s príslušnými právny predpismi,
spracovanie a zasielanie registračného listu ÚPD,
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• kontrolu dodržiavania záväzných častí ÚPD vyhlásených príslušným VzN a obhajobu
dôležitých miestnych záujmov v územnom a stavebnom konaní:
a) posudzovaním dodržania regulatívov a funkčného využitia územia,
b) posudzovaním zohľadnenia širších urbanistických vzťahov,
c) posudzovaním kvality urbanistického a architektonického riešenia stavieb,
d) posudzovaním vplyvu stavby na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
mesta,
e) posudzovaním súladu jednotlivých investičných zámerov so záujmami mesta,
f) koordináciou využívania územia a realizácie stavieb jednotlivých investorov,
• poskytovanie územnoplánovacích informácií a podkladov o rozvoji územia mesta,
• koordináciu územného rozvoja mesta so samosprávnym krajom, obcami v záujmovom
území mesta, orgánmi štátnej správy, rezortnými organizáciami, fyzickými a
právnickými osobami,
• prípravu, schvaľovanie a aktualizáciu koncepcií, územno-technických a organizačných
opatrení na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, ochrany kultúrnych a prírodných
hodnôt územia,
• vecnú a časovú koordináciu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj územia
mesta,
• vydávanie stanovísk za mesto Moldava nad Bodvou k investičným zámerom a
projektom pre územné a stavebné konanie,
• zastupovanie mesta na základe poverenia primátora mesta na územných, stavebných,
kolaudačných a ostatných konaniach a pri výkone štátneho stavebného· dohľadu v
zmysle stavebného zákona, .
• vedenie evidencie, uloženie a archiváciu spisov a iných opatrení vyplývajúcich z
činnosti oddelenia,
• spoluprácu s orgánmi štátnej správy a dotknutých organizácií v konaniach podľa
stavebného zákona,
• riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako komplexný
proces vzájomného zosúlaďovania hospodárskych požiadaviek a činností človeka v
životnom prostredí.
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na úseku informačného systému o území zodpovedá za:
• obstarávanie a spracovanie mapových podkladov, účelových máp a grafickej
dokumentácie pre potreby MsU,
• za vykonávanie informačných činností podľa § 130 stavebného zákona v rozsahu
svojej pôsobnosti.
na úseku dopravy zodpovedá za:
• plnenie úloh mesta ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie
v zmysle platných právnych predpisov,
• plánovanie a koordináciu rozvoja cestnej a dopravnej infraštruktúry na území mesta,
• spracovanie odborných stanovísk v procese prípravy a realizácie miestnych a
účelových komunikácií,
• spracovanie záväzných odborných stanovísk ku všetkým stupňom projektových
dokumentácií vrátane investičných zámerov na úseku pozemných komunikácií a
dopravných stavieb,
• spracovanie rozhodnutí o povolení pripájania pozemných komunikácií a zriaďovaní
vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení
pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti,
• spracovanie rozhodnutí o povolení na uzávierku, obchádzku a odklon cestnej
premávky na miestnej komunikácii,
• spracovanie rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych a účelových
komunikácií,
• spracovanie dodatočných rozhodnutí o povolení na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií a o ich uvedení do pôvodného stavu pri realizácii odstránení porúch na
inžinierskych sieťach,
• spracovanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva (záber verejného
priestranstva),
• vykonávanie kontroly dodržiavania podmienok všetkých vydaných rozhodnutí,
• poskytovanie údajov z technickej evidencie miestnych komunikácií ,
• spracovanie podmienok pre odstránenie pevných prekážok z miestnych a účelových
komunikácií,
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• spracovanie určení použitia dopravného značenia a zariadenia na miestnych a
účelových komunikáciách a povolení vyhradených parkovísk na miestnych a
účelových komunikáciách,
• spracovanie súhlasu na zastavovanie liniek autobusovej dopravy na zriadených
zastávkach v meste,
• vykonávanie štátneho odborného dozoru nad cestnou dopravou v meste, zastupovanie
mesta na základe zákonného poverenia alebo poverenia primátora mesta v rámci
rozsahu kompetencií na úseku dopravy.
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ODBOR SPRÁVY ZELENE, CINTORÍNSKYCH A POHREBNÝCH SLUŽIEB
Na úseku údržby zelene zabezpečuje:
•

obstarávanie štúdie riešenia zelených plôch na území mesta a ostatné práce súvisiace
s výkonom správy zelene,

•

vypracovanie ročného plánu a rozpočtu na úseku údržby, tvorby a ochrany zelene,

• evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výstavbu,
• vypracovanie a aktualizácia Dokumentu starostlivosti o dreviny,
• vykonávanie miestnych obhliadok drevín určených na výrub v rámci konania vo veci
výrubu drevín,
• nahlásenie požiadaviek týkajúcich sa mestskej zelene, kosby, parku a detských ihrísk.
•

jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov,

•

kosenie, mulčovanie trávnikov so zhrabaním a odvozom,

•

orezovanie konárov, stromov okolo ciest,

•

strihanie živých plotov,

•

výrez stromov na základe povolenia,

•

sadenie kvetinových záhonov s následnou údržbou,

•

odstraňovanie odpadu z verejných priestranstiev.

Na úseku komunálnych (verejnoprospešných služieb) zabezpečuje:
• zabezpečenie činností na úseku komunálnych služieb (verejnoprospešných činností).
najmä prijímanie podnetov týkajúcich sa čistenia, letnej a zimnej údržby komunikácií,
chodníkov, verejných priestranstiev, uličných vpustí a pod.,
• plnenie úloh mesta na úseku komunálnych (verejnoprospešných) služieb,
• čistenie miestnych komunikácií, podchodov a ostatných verejných priestranstiev,
• plnenie úloh mesta pri správe a údržbe miestnych a účelových komunikácií vo
vlastníctve mesta v zmysle platných právnych predpisov,
• spracovanie operačných plánov zimnej údržby miestnych komunikácií a zabezpečenie
opráv miestnych komunikácií,
• údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia, svetelných signalizácií, verejných WC,
fontán vrátane ich rekonštrukcií,
• výzdobu mesta,
• kontrolu rozpočtu na verejnoprospešné činnosti po vecnej aj finančnej stránke,
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• organizácia aktivačných činností,
• výkon správy a údržby miestnej zelene, parkov a detských ihrísk,
• kropenie a zametanie komunikácií strojne, ručne,
• čistenie rigolov, odrážok a lapačov vody,
• oprava, montáž a údržba zvislého dopravného značenia
na úseku pohrebných a cintorínskych služieb
• správa a údržba mestského cintorína,
• prevádzkovanie a údržba domu smútku,
• poskytovanie cintorínskych služieb – prenájom hrobových a urnových miest,
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ODBOR ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Oddelenie školstva
na úseku školstva zabezpečuje:
•

návrh na zaradenie, vyradenie alebo zmeny v sieti škôl a školských zariadení a úkony
pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení,

•

vypracovanie, zmenu a doplnenie zriaďovateľských listín materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej ,pôsobnosti
mesta,

•

vedenie evidencie originálnych zriaďovateľských listín materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,

•

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a
vzdelávania a v oblasti školského stravovania s výnimkou kontroly vo výhradnej
kompetencii Štátnej školskej inšpekcie; kontrolu kvality podávaných jedál,

•

vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, a to
najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,

•

poskytovanie odbornej poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v
oblastiach:
a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského
stravovania,
b) ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy v školách a školských
zariadeniach,
c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v spolupráci výchovnovzdelávacími inštitúciami,

•

poskytovanie právneho poradenstva pre školy a školské zariadenia bez právnej
subjektivity prostredníctvom právneho odboru MsÚ,

•

schválenie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole
alebo v školskom zariadení,

•

prípravu návrhu zriaďovateľa na zvýšenie najvyššieho počtu detí a žiakov v triede,

•

prípravu materiálov na prerokovanie v Komisii MsZ školstva:
a) návrh počtu prijímaných žiakov,
b) návrh na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
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c) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
d) koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení rozpracované najmenej na
dva roky a ich každoročné vyhodnocovanie,
e) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) návrh na organizáciu školského roka,
g) informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení,
• koordináciu činností škôl patriacich pod spoločný školský úrad,
• vyhlasovanie a priebeh výberových konaní na miesta riaditeľov škôl a školských,
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• vybavovanie sťažností a petícií obyvateľov a zákonných zástupcov detí a žiakov,
• protokol o vzdelávacích a kultúrnych poukazoch, dohodu o kultúrnych poukazoch,
všetky štatistické zisťovania, ,
• prípravu podkladov k zmluvám o nájme a prenájme školských budov a miestností, o
nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia pre potreby
odboru správy majetku mesta MsÚ,
• prípravu koncepcie školstva na území mesta Moldava nad Bodvou,
• podmienky pre stravovanie detí a žiakov v školách v súčinnosti o ďalšími
organizačnými útvarmi MsÚ,
• vykonanie a zverejnenie výzvy na voľby členov rád škôl a školských zariadení vo
vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti,
• organizačné zabezpečenie volieb obecnej školskej rady,
• prípravu materiálov pre obecnú školskú radu na vyjadrenie:
a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených
mestom Moldava nad Bodvou,
c) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
d) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom podľa platnej legislatívy,
e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení v meste Moldava nad
Bodvou,
f) návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
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• návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
• hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Moldava nad Bodvou,
• prerokovanie školského výchovného a vzdelávacieho programu,
• vedenie registra detí a žiakov a registra pedagogických zamestnancov škôla školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• vydávanie akceptačných listov k organizácii školského roka škôl a školských
zariadení,
• zostavenie plánu kontinuálneho vzdelávania riaditeľov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v pôsobnosti školského úradu, zabezpečenie jeho
plnenia, realizáciu vzdelávacích podujatí, .
• priznávanie kreditov riaditeľom škôl a školských zariadení a uznávanie kreditov
riaditeľom škôl a školských zariadení na účely vyplácania kreditového príplatku
• schvaľovanie (pre školy a školské zariadenia financované z originálnych kompetencií)
a vyjadrenie (pre základné školy) k plánom kontinuálneho vzdelávania škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• evidovanie žiadostí o vzdelávanie a evidovanie získaných kreditov riaditeľov škôl
• prípravu a vydávanie rozhodnutí o odpustení poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov v hmotnej núdzi,
• spracovanie stanovísk pre organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých
výcvikov v základných školách a organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií,
saunovanie, športový výcvik v materských školách,
• evidenciu žiadostí zo škôl a školských zariadení na opravy, investícií a riešenie
havarijných situácií -evidencia, stanovenie priorít, obhliadka, zápisnica z obhliadky,
odstúpenie na oddelenie investičnej činnosti MsÚ,
• účasť na prerokovaní inšpekčných zistení o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu v
školách a školských zariadeniach vykonaných Štátnou školskou inšpekciou a
sledovanie výsledkov všetkých kontrolných zistení v školách a školských zariadeniach
(kontroly vykonané Útvarom hlavného kontrolóra mesta a inými kontrolnými
orgánmi),
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• spoluprácu s odborom sociálnych služieb MsÚ v oblasti sledovania plnenia povinnej
školskej dochádzky a riešenia prípadov záškoláctva, spracovanie a poskytovanie
informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti,
• aktuálne dopĺňanie informácií týkajúcich sa školstva na internetovej stránke mesta,
• prípravu materiálov určených pre medializáciu v oblastí výchovy a vzdelávania, s
riaditeľom školy a školského zariadenia prerokovanie:
a) koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených Mestom Moldava nad Bodvou,
pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technických
podmienok na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
c) personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
d) štruktúry kariérových pozícií školy a školského zariadenia,
e) požiadaviek mesta na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f) návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole, výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
centra voľného času a školskej jedálne,
g) spolupráce pri realizácii projektov na podporu výchovy a vzdelávania,
• návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje školský obvod podľa §
8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení miesta a času zápisu detí do
základnej školy,
• vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu o mieste plnenia povinnej školskej
dochádzky.
na úseku ekonomických činností v oblasti školstva zodpovedá za:
• plánovanie rozdelenia finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam,
• sledovanie čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby za
vykonávanie rozpočtových opatrení,
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• vykonávanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými školami al školskými
zariadeniami,
• zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl a
školských zariadení,
• zostavenie rozpočtu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií na úseku
školstva a jeho čerpanie,
• kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania pridelených finančných prostriedkov
a správu hmotného a nehmotného majetku v školách a v školských zariadeniach,
• sumarizáciu ekonomických štatistických výkazov zo škôl a školských zariadení,
• účtovnú agendu financií v rámci prenesených a originálnych kompetencií,
• metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v oblasti rozpočtu a účtovníctva,
• agendu dotácií finančných prostriedkov na hmotnú núdzu z UPSVaR,
• sumarizáciu účtovných výkazov za školy a školské zariadenia v súčinnosti s
oddelením rozpočtu a účtovníctva MsÚ,

Oddelenie sociálnych vecí
zodpovedá za:
• koordináciu pracovných činností v sociálnej oblasti na jednotlivých úsekoch činností,
• koordináciu aktivít zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Moldava nad Bodvou,
• usmerňovanie odborných činností v sociálnej oblasti,
• realizáciu a plnenie opatrení v sociálnej oblasti stanovených v strategických
materiáloch a dokumentoch mesta Moldava nad Bodvou,
• spracovávanie odborných stanovísk a internej dokumentácie v sociálnej oblasti,
• implementáciu projektov v sociálnej oblasti,
• efektívne plnenie úloh a kompetencií patriacich do sociálnej oblasti,
• vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťou odboru,
• spracovanie výkazov pre potreby Štatistického úradu SR,
• aktuálne dopĺňanie informácií týkajúcich sa odboru na internetovej stránke mesta.
na úseku starostlivosti o deti a rodinu zabezpečuje:
• poskytovanie sociálneho a sociálnoprávneho poradenstva pre rodiny s deťmi
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• poskytovanie sociálnej pomoci rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa ocitli v
hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii,
• vydávanie rozhodnutí o priznaní resp. nepriznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
v zmysle platnej legislatívy a poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci v
zmysle platného VZN mesta,
• vedenie evidencie občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej
núdzi alebo jednorazová dávka sociálnej pomoci,
• poskytovanie sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v zmysle platnej legislatívy,
• prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb pre deti a rodiny s deťmi v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
• vypracovanie odborných podkladov pre prípravu projektov v sociálnej oblasti,
• implementáciu schválených projektov v sociálnej oblasti,
• výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom profesionálnych terénnych sociálnych
pracovníkov v lokalitách s kumuláciou občanov ohrozených sociálnym vyčlenením,
• vykonávanie osobitného príjemcu prídavku na dieťa v rodinách, v ktorých dochádza k
zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky alebo k zanedbávaniu starostlivosti o
nezaopatrené deti, ich výchovy a výživy na základe rozhodnutia príslušného štátneho
orgánu,
• vykonávanie šetrení sociálnej situácie v rodinách dieťaťa, ktoré zanedbáva povinnú
školskú dochádzku, vykonávanie výchovných pohovorov so žiakmi a ich rodičmi za
účelom zlepšenia starostlivosti o plnenie povinnej školskej dochádzky,
na úseku kancelárie sociálneho poradenstva zabezpečuje:
l. prijímanie a preverovanie
• žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
• žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi,
• žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
• žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1 991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosti
o poskytnutie dotácií,
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na úseku terénnej sociálnej práce zabezpečuje:
• vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, klientov v kríze, klientov v sociálnej a
hmotnej núdzi,
• mapovanie lokality mesta, v ktorej je kumulácia sociálnych problémov a sú potrebné
intervencie sociálnych pracovníkov,
• nadväzovanie kontaktov s klientmi,
• poskytovanie sociálneho poradenstva na požiadanie klienta aj v prípade sociálnej
intervencie,
• poskytovanie individuálnej pomoci klientom v sociálnom probléme,
• sociálne šetrenia a návštevy v rodinnom prostredí klienta,
• vypracovávanie sociálnych anamnéz klientov pre potreby riešenia. sociálneho
problému aj na požiadanie spolupracujúcich subjektov a odborníkov,
• realizáciu opatrení sociálnej intervencie aj prevencie priamo v teréne, prípadne v
komunitnom centre,
• vedenie spisovej dokumentácie klientov,
• štatistické zhromažďovanie podkladov a údajov o klientoch, sociálnych problémoch,
dôležitých ukazovateľov komunity,
• sprostredkovávanie informácií medzi klientom a odbornými útvarmi MsÚ, pripadne
inými inštitúciami,
• výkon odborných činností komunitných aktivít a skupinových aktivít v komunitnom
centre v súlade s platnou legislatívou, .
• ostatné činnosti, súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce a komunitnej práce,
na úseku sociálnych služieb zodpovedá za:
• evidenciu žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej opätovného
posúdenia,
• evidenciu žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení alebo poskytovanie sociálnej
služby, ktorou je:
a) sociálna služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov,
b) domáca opatrovateľská služba,
c) požičiavanie pomôcok, .
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• evidenciu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby
• vyhotovenie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• evidenciu prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode,
• evidenciu zoznamov prijímateľov sociálnych služieb a zmlúv uzatvorených medzi
poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby,
• aktualizáciu a evidenciu poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta,
zabezpečuje:
• zvyšovanie odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby,
• v súlade so zákonom o sociálnych službách uskutočňuje program supervízie,
• základné, odborné a špecializované sociálne poradenstvo,
• finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby verejnému
poskytovateľovi sociálnej služby .
• uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby,

