Organizačný poriadok
Mestského úradu vo Veľkom Krtíši

Účinný od 01.03.2016

Primátor mesta Veľký Krtíš v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Organizačný poriadok
Mestského úradu vo Veľkom Krtíši
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Organizačný poriadok Mestského úradu vo Veľkom Krtíši je základnou organizačnou
právnou normou Mestského úradu vo Veľkom Krtíši (ďalej len „mestský úrad“) a je
záväzný pre všetkých zamestnancov mesta Veľký Krtíš s miestom výkonu práce
mestský úrad.
2. Primátor mesta pre Centrum voľného času a Mestskú políciu vydáva samostatný
organizačný poriadok.
3. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho
organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých organizačných
útvarov, zásady riadenia a vykonávané pracovné činnosti.
Čl. 2
POSTAVENIE MESTSKÉHO ÚRADU
1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského
zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským
zastupiteľstvom.
2. Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
3. Vnútornú organizáciu mestského úradu určuje primátor mesta vydaním tohto
organizačného poriadku.
4. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a
je podateľňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského
zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského
zastupiteľstva a rozhodnutia mesta,
e) na požiadanie zabezpečuje poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady
a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy,
f) zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na mesto a obce združené
v Spoločnom úrade samosprávy so sídlom Veľký Krtíš.
5. Mestský úrad má sídlo: Mestský úrad, J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš.

Čl. 3
FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE MESTSKÉHO ÚRADU
1. Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta
na príslušný rozpočtový rok.
Čl. 4
PRIMÁTOR MESTA
1. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
3. Primátor mesta vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva správu mesta,
b) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom vyhradené
mestskému zastupiteľstvu,
c) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov mesta,
d) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickým osobám,
e) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, podpisuje uznesenia
mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia mesta.
Čl. 5
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA
1. Primátora mesta zastupuje zástupca primátora.
2. Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Poverením
do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer k mestu.
3. Zástupca primátora zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta.
Čl. 6
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva
primátor mesta.
2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
3. Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:
a) vedie a organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
c) v súčinnosti s primátorom mesta organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce
v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
d) podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva,
e) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Čl. 7
HLAVNÝ KONTROLÓR
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta Veľký Krtíš. Do funkcie ho volí mestské
zastupiteľstvo a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
2. Úlohy a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, s hlasom poradným.
Čl. 8
ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ ČLENENIE MESTSKÉHO ÚRADU
1. Mestský úrad tvoria zamestnanci mesta Veľký Krtíš.
2. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu s výnimkou
kancelárie primátora, ktorá spadá priamo pod riadiacu kompetenciu primátora mesta.
3. Mestský úrad sa člení na:
- kanceláriu primátora,
- sekretariát prednostu,
- odbor organizačno-právny,
- odbor ekonomiky a správy majetku,
- odbor sociálny
- referát školstva, kultúry a športu,
- odbor investičný a životného prostredia,
- školský úrad,
- centrum voľného času
- mestská polícia.
4. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých
činností, vybavuje vec odbor, ktorý obvykle príbuzné činnosti vykonáva. V sporných
prípadoch rozhoduje prednosta mestského úradu.
5. Kancelária primátora, sekretariát prednostu, odbory mestského úradu, referát školstva,
kultúry a športu, školský úrad, centrum voľného času a mestská polícia sú základnými
organizačnými útvarmi mestského úradu. Ich činnosť spravidla riadia a kontrolujú
vedúci odborov.
6. Jednotlivé odbory medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne
vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých odborov
mestského úradu.
7. Obsahová náplň činnosti jednotlivých odborov je uvedená v prílohe č. 1 tohto
organizačného poriadku.
8. Organizačná štruktúra mestského úradu tvorí prílohu č. 2 tohto organizačného
poriadku.
9. Odbory plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží primátor mesta a prednosta mestského
úradu, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého odboru
mestského úradu.

Čl. 9
ODBORNÉ KOMISIE
1. Primátor mesta môže zriaďovať zo zamestnancov mestského úradu odborné pracovné
komisie, ako svoje poradné orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter.
2. Stálymi komisiami primátora sú:
a) inventarizačná komisia,
b) vyraďovacia komisia,
c) likvidačná komisia,
d) škodová komisia.
3. Členovia komisií obdržia písomné menovacie dekréty podpísané primátorom mesta.
Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vydaním tohto organizačného poriadku sa ruší Organizačný poriadok Mestského
úradu vo Veľkom Krtíš účinný od 01.03.2011 vrátane jej všetkých príloh a dodatkov.
2. Tento Organizačný poriadok Mestského úradu vo Veľkom Krtíši nadobúda účinnosť
dňom 1. marca 2016.
3. Originál tohto organizačného poriadku je uložený u vedúceho Organizačno-právneho
odboru Mestského úradu vo Veľkom Krtíši.
4. Tento organizačný poriadok možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných
dodatkov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je náplň činnosti Mestského
úradu vo Veľkom Krtíši a organizačná štruktúra mestského úradu.

Vo Veľkom Krtíši dňa 29.02.2016

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
primátor mesta Veľký Krtíš

