MESTO ŽELIEZOVCE

Vydanie č.: 02
Výtlačok č.: 01/10

Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

INTERNÁ SMERNICA č. 4/2016

Číslo sp.: 1739/2016
Zápis č.: 14502/2016
Počet strán: 9
Počet príloh:4

Organizačný poriadok
Mestského úradu v Želiezovciach
(Úplné znenie)

Schválené:

Nariadením primátora mesta Želiezovce č. 2016/01

Dátum schválenia:
26.10.2016
Účinnosť: 01.11.2016

0

Nariadenie č. 2016/01
primátora mesta Želiezovce, ktorým vydáva
Organizačný poriadok Mestského úradu v Želiezovciach.
Primátor mesta Želiezovce podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Organizačný poriadok Mestského úradu
v Želiezovciach.
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1)

Organizačný poriadok Mestského úradu v Želiezovciach je základnou organizačnou
právnou normou Mestského úradu v Želiezovciach (ďalej len „MsÚ“) a je záväzný pre
všetkých zamestnancov mesta Želiezovce s miestom výkonu práce v zmysle § 2 ods. 5
tohto organizačného poriadku.

(2)

Organizačný poriadok ustanovuje vnútornú organizáciu MsÚ, najmä jeho organizačné
členenie, pôsobnosť, zásady riadenia, rozsah právomocí, vzájomné vzťahy a obsah
pracovných činnosti organizačných útvarov MsÚ.
ČASŤ DRUHÁ
POSTAVENIE MESTSKÉHO ÚRADU
§2
Právne postavenie mestského úradu

(1)

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach (ďalej len „MsZ”) a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených MsZ.

(2)

Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

(3)

Vnútornú organizáciu MsÚ určuje primátor mesta vydaním tohto organizačného
poriadku.

(4)

Mestský úrad najmä:
 zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov MsZ a je podateľňou
a výpravňou písomností mesta,
 zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ a komisií MsZ,
 vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
 vykonáva Všeobecne záväzné nariadenia mesta Želiezovce (ďalej len „VZN”),
uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta,
 zabezpečuje na požiadanie poslancom MsZ potrebné podklady a odbornú pomoc pri
plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

(5)

Mestský úrad má sídlo v Želiezovciach na poštovej adrese:
Mestský úrad Želiezovce
SNP 2
937 01 Želiezovce
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(6)

Pracoviská MsÚ sa nachádzajú:
a) v budove Domu kultúry (Mierová 40, 937 01 Želiezovce)
b) v budove Domu služieb (Mierová 24, 937 01 Želiezovce)
c) v administratívnej budove (Mierová 8 , 937 01 Želiezovce)
d) v budove Materskej školy SNP 9 (SNP 9, 937 01 Želiezovce)
e) v budove Materskej školy SNP 93 (SNP 93, 937 01 Želiezovce)
f) na BRO dvore (Ul. kpt. Nálepku 39, 937 01 Želiezovce)
§3
Financovanie a hospodárenie mestského úradu

Financovanie a hospodárenie MsÚ je obsiahnuté v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový
rok.
ČASŤ TRETIA
POSTAVENIE VOLENÝCH ORGÁNOV VO VZŤAHU K MESTSKÉMU ÚRADU
§4
Postavenie mestského zastupiteľstva
(1)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 12 poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

(2)

Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k MsÚ vykonáva a plní úlohy podľa osobitných
predpisov1, najmä:
 určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý
užíva,
 schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta a majetku štátu, ktorý
užíva, kontroluje hospodárenie s ním,
 schvaľuje rozpočet mesta vrátane časti týkajúcej sa MsÚ a jeho zmeny, kontroluje
jeho čerpanie,
 schvaľuje Štatút mesta Želiezovce, Rokovací poriadok MsZ, Zásady odmeňovania
poslancov MsZ, Záverečný účet mesta Želiezovce.

(3)

Mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti
primátora mesta.
§5
Postavenie primátora mesta

(1)

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným, štatutárnym orgánom
mesta.

(2)

Primátor mesta zastupuje mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám.
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(3)

(4)

Primátor mesta je voleným orgánom mesta a volia ho obyvatelia mesta v priamych
voľbách. Voľbou do funkcie primátora mesta sa nezakladá jeho pracovný pomer. Na
pracovno-právne postavenie primátora mesta sa vzťahuje osobitný právny predpis2.
Primátor mesta vo vzťahu k MsÚ vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
 vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, Štatútom mesta Želiezovce
a VZN.
 rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom
mesta Želiezovce vyhradené MsZ,
 vydáva Pracovný poriadok mesta Želiezovce, Organizačný poriadok MsÚ
a Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta Želiezovce, informuje MsZ o vydaní
a zmenách organizačného poriadku MsÚ,
 v pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní úlohu zamestnávateľa,
 určuje celkový počet zamestnancov mesta ako aj počty zamestnancov jednotlivých
organizačných útvarov MsÚ.

(5)

Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca mesta s miestom výkonu práce na MsÚ. Poverený zamestnanec
mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6)

Primátor mesta môže delegovať na vedúcich pracovníkov MsÚ najmä tieto právomoci:
 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov:
po uzatvorení pracovnej zmluvy plniť všetky povinnosti, ktoré má zamestnávateľ
voči zamestnancovi podľa platných právnych predpisov, určovať a podpisovať
pracovnú náplň priamo podriadených zamestnancov MsÚ,
 v oblasti administratívno-právnych vzťahov: vybavovať všetky podania, najmä
žiadosti, a návrhy, ak ich riešenie nespadá do výlučnej právomoci primátora mesta.
§6
Postavenie zástupcu primátora

(1)

Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné
obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak
tak neurobí primátor mesta, zástupcu primátora zvolí MsZ.

(2)

Zástupca primátora môže byť len poslanec MsZ. Poverením do funkcie zástupcu
primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer k mestu. Odmeňovanie zástupcu primátora
je upravené v zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach.

(3)

Zástupca primátora zastupuje primátora mesta vo vzťahu k MsÚ v rozsahu určenom
primátorom mesta v písomnom poverení.
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§7
Postavenie hlavného kontrolóra
(1)

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Želiezovce. Do funkcie ho volí MsZ a jemu sa aj
za výkon činností vyplývajúcich z jeho funkcie zodpovedá.

(2)

Hlavný kontrolór vo vzťahu k MsÚ najmä:
 kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa
osobitných predpisov,
 kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta,
 kontroluje vybavovanie sťažností a petícií,
 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane VZN mesta
a interných predpisov mesta,
 kontroluje plnenie uznesení MsZ,
 kontroluje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov,
 plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov3.

(3)

Pri výkone úloh uvedených v ods. 2 tohto článku je oprávnený nahliadať do dokladov,
ako aj iných dokumentov mesta v rozsahu kontrolnej činnosti.

ČASŤ ŠTVRTÁ
ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU
§8
Všeobecné ustanovenia
(1)

Mestský úrad je tvorený zamestnancami mesta Želiezovce.

(2)

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje primátor mesta.

(3)

Mestský úrad sa člení na:
a) organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené a kontrolované primátorom
mesta:
 Spoločný obecný úrad,
 Školský úrad,
 Školské zariadenia zriadené MsZ bez právnej subjektivity,
 Redakcia Želiezovského spravodajcu,
 Náčelník mestskej polície,
 Vedúci oddelení MsÚ
b) organizačné útvary priamo riadené a kontrolované vedúcimi oddelení MsÚ:
 Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí,
v tom: Mestská knižnica Želiezovce,
Matričný úrad,
Centrum podnikateľských služieb,
Opatrovateľská služba,
Terénna sociálna práca,
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Oddelenie finančné a hospodárenia školských zariadení,

 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia,
 Oddelenie mestského majetku a služieb
v tom: Centrálna mestská zóna Želiezovce,
Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Želiezovce (BRO),
Riešenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce
(4)

Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých
činností, vybavuje vec organizačný útvar, ktorý obvykle príbuzné činnosti vykonáva.
V sporných prípadoch rozhoduje primátor mesta.

(5)

Organizačná štruktúra MsÚ je určená organizačnou schémou, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto nariadenia ako príloha č. 1, č. 2 a príloha č. 3.
Organizačné útvary mestského úradu
§9
Úvodné ustanovenia

(1)

Jednotlivé organizačné útvary MsÚ medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh,
ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.

(2)

Obsahová náplň činnosti jednotlivých organizačných útvarov je uvedená v prílohe č. 4
tohto nariadenia.

(3)

Oddelenia MsÚ najmä:
 vybavujú administratívnu spisovú agendu úradu,
 pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ,
a komisií MsZ,
 zabezpečujú plnenie originálnych pôsobností mesta ako aj úloh štátnej správy
prenesených na mesto,
 pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta
vydávaných v správnom konaní, v rámci originálnej pôsobnosti mesta ako
i preneseného výkonu štátnej správy,
 realizujú výkon rozhodnutí mesta,
 pripravujú návrhy VZN,
 koordinujú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
podnikateľských a ostatných subjektov mesta,
 zabezpečujú ekonomickú agendu v rozsahu prípravy návrhov rozpočtu,
sledovania čerpania a plnenia rozpočtu,
 zabezpečujú správu a inventarizáciu majetku mesta,
 zabezpečujú úkony spojené s prípravou záznamov odosielaných z MsÚ
a s tým spojenou registratúrou, úlohy spojené s aplikáciou informačného
systému samosprávy KORWIN, e-Govermentu,
 zabezpečujú prípravu stanovísk k žiadostiam o slobodný prístup k informáciám
a sťažnostiam,
 zabezpečujú ochranu osobných údajov.
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Základné princípy riadenia práce organizačných útvarov
§ 10
(1)

Systém riadenia MsÚ je kodifikovaný sústavou legislatívnych, organizačných,
riadiacich noriem a ekonomických pravidiel a nástrojov riadenia.

(2)

Organizačné normy riešia vzťahy zložitého charakteru s dlhodobou pôsobnosťou, určujú
pravidlá a zásady riadenia, prípadne metodiku činností v riadení. Organizačné normy sú
vydané formou interných smerníc, oznámení, pracovných postupov a pokynov.

(3)

Riadiace normy majú charakter samostatných opatrení vzťahujúcich sa na vyhradený
okruh problémov s časovým obmedzením pre realizáciu stanovených opatrení. Riadiace
normy sú vydávané formou príkazov, opatrení a rozhodnutí.

(4)

Metodické riadenie je osobitná forma riadenia mimo vzťahov nadriadenosti
a podriadenosti. Formami metodického riadenia sú záväzné metodické pokyny,
uskutočňovanie porád a konzultácií.

(5)

Porada primátora mesta je zložená z vedúcich oddelení MsÚ a rokuje mesačne
o zásadných otázkach strategického charakteru, využíva formu priameho riadenia, ktoré
pozostáva z ukladania úloh a kontroly ich plnenia.

(6)

Porada vedúcich oddelení je zložená z priamo riadených zamestnancov oddelenia,
rokuje minimálne dvakrát mesačne, využíva formu priameho riadenia, ktoré pozostáva
z ukladania úloh a kontroly ich plnenia a nepriameho riadenia pozostávajúceho
z nástrojov ekonomického a metodického riadenia.

(7)

V organizácii a riadení práce organizačných útvarov sa musia uplatňovať najmä tieto
základné princípy:
 spolupráca pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria
do právomoci dvoch alebo aj viacerých organizačných útvarov,
 koordinácia stanovísk,
 riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh vedúcimi oddelení,
 ďalšie všeobecné princípy uvedené v osobitných predpisoch.

(8)

Spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne o ich vyriešení
primátor mesta.
§ 11
Vedúci oddelení

(1)

Vedúci oddelení zabezpečujú, kontrolujú a zodpovedajú za plnenie úloh, ktoré
príslušnému oddeleniu vyplývajú z obsahovej náplne činnosti a vytvárajú pre ich
plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky. Sú zodpovední za správne a včasné
vypracovanie a realizáciu uznesení MsZ, ako i za dodržiavanie zákonov, VZN
a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa miestnej samosprávy.

(2)

Vedúci oddelenia pri výkone svojej funkcie zabezpečuje najmä tieto úlohy:
 organizuje prácu a pôsobnosť oddelenia v rozsahu potrebnom pre výkon
činnosti,
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 zoznamuje priamo riadených zamestnancov s úlohami oddelenia a ich osobnými
úlohami,
 plánuje a prideľuje prácu priamo riadeným zamestnancom, organizuje ich
spoluprácu a dáva im príkazy,
 vedúci oddelenia poverený výkonom základnej finančnej kontroly povoľuje
prípustnosť vykonania finančných operácii z rozpočtu v súlade s osobitnými
predpismi4,
 sleduje finančné plnenie zmlúv uzatvorených v rámci vecnej pôsobnosti
oddelenia,
 zodpovedá za kvalitné spracovanie administratívnej agendy oddelenia,
 podpisuje výstupy oddelenia, ktorých podpisovanie nepatrí do výlučnej
pôsobnosti primátora mesta,
 stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a vytvára im vhodné
pracovné podmienky,
 riadi, kontroluje a pravidelne mesačne hodnotí prácu a výsledky práce jemu
podriadených zamestnancov a navrhuje im priznanie nadstavbovej zložky mzdy
a prípadných odmien podľa poriadku odmeňovania,
 dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci jemu podriadených zamestnancov,
 zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a v prípade potreby aj orgánov MsZ ako aj
verejných zhromaždení s občanmi mesta,
 zabezpečuje, aby na oddelení bola vedená úplná a prehľadná dokumentácia
pracovno-právnych a iných právnych predpisov, smerníc a uznesení potrebných
pre prácu oddelenia,
 sleduje právne normy ukladajúce mestu oprávnenia a povinnosti a prispôsobuje
im činnosť, ktorá podľa charakteru patrí do náplne ním riadeného oddelenia,
 určuje pre každého zamestnanca pracovnú náplň a túto v závislosti od zmien
právnej úpravy, príp. iných právne významných skutočností operatívne upravuje
a dopĺňa,
 plní úlohy osobitne uložené primátorom mesta.
§ 12
Zamestnanci
Práva a povinnosti zamestnancov mesta Želiezovce upravujú osobitné predpisy5, pracovná
zmluva a interné predpisy mesta.

4
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Napr. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
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ČASŤ PIATA
SPISOVÁ SLUŽBA, OBEH, PODPISOVANIE PÍSOMNOSTÍ A PEČIATKY
§ 13
Spisová služba
(1)

Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na MsÚ zodpovedajú vedúci oddelení
MsÚ.

(2)

Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas
ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu.

(3)

Každý zamestnanec pri vybavovaní spisu používa svoje označenie – identifikačný
prefix, ktorým sa značí jeho funkčné pracovné miesto a jeho osoba. Identifikačný prefix
je udelený v organizačnej štruktúre MsÚ v prílohe č. 1, č. 2 a č. 3 tohto nariadenia.

(4)

Vyhotovovanie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok,
ich archivovanie a skartáciu podrobne upravuje Registratúrny poriadok MsÚ.
§ 14
Obeh a podpisovanie písomností

(1)

Na obehu písomností sa zúčastňujú primátor mesta, vedúci organizačno-správneho
oddelenia a sociálnych vecí, ktorí písomnosti preskúmavajú, prideľujú na vybavenie,
a ostatní vedúci oddelení, ktorí písomnosti preberajú, kontrolujú, prideľujú na
vybavenie, podpisujú, schvaľujú, prípadne vyhotovujú. Podrobnejšia úprava obehu
písomností je obsiahnutá v Registratúrnom poriadku MsÚ.

(2)

Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Zásady pre obeh účtovných dokladov
mesta Želiezovce.

(3)

Vedúci oddelení sú oprávnení podpisovať všetky písomnosti, ktoré sa týkajú činnosti
oddelenia: odpovede a stanoviská v režime bežnej korešpondencie, štatistické a iné
hlásenia, výkazy, správy za príslušnú oblasť preneseného výkonu štátnej správy,
metodické pokyny. O podpísaných písomnostiach podávajú informácie primátorovi
mesta mesačne písomnou formou.

(4)

Zamestnanec mesta je oprávnený po písomnom poverení svojho príslušného vedúceho
zamestnanca podpisovať ním vybavovanú agendu.

(5)

Vedúci zamestnanci a zamestnanci mesta nemôžu za mesto podpisovať tie písomnosti,
ktoré sa týkajú práv a záväzkov mesta, rozpočtových zmien, rozhodnutí a zmluvných
vzťahov mesta.
§ 15
Používanie pečiatok

(1)

Na výkon originálnych a prenesených kompetencií používa mesto úradné pečiatky.
a) na rozhodnutia pri prenesenom výkone štátnej správy: okrúhlu pečiatku so štátnym
znakom Slovenskej republiky a s textom SLOVENSKÁ REPUBLIKA „MESTO
ŽELIEZOVCE“,
b) na rozhodnutia pri výkone samosprávnych funkcií: okrúhlu pečiatku s erbom mesta
a s textom „MESTO ŽELIEZOVCE“.
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(2)

Na zmluvy a na úradné listy mesta sa používa okrúhla pečiatka s erbom mesta a s
textom „MESTO ŽELIEZOVCE“.

(3)

Pri bežnej a obchodnej korešpondencii používa MsÚ podlhovastú pečiatku.

(4)

Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom sa rozlišujú číslom v odtlačku pečiatky.

(5)

Evidenciu pečiatok a ich pridelenie konkrétnemu zamestnancovi vykonáva oddelenie
organizačno-správne a sociálnych vecí.
ČASŤ ŠIESTA
OCHRANA MAJETKU MESTA
§ 16

(1)

Za ochranu objektov a zvereného majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi zodpovedá primátor mesta a zamestnanci v rozsahu svojej pôsobnosti.

(2)

Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku mesta
v objektoch MsÚ upravujú Zásady na ochranu majetku mesta Želiezovce. Súčasťou
zásad na ochranu majetku je aj spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dverí a brán
objektov v užívaní MsÚ.
ČASŤ SIEDMA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17

(1)

Tento Organizačný poriadok MsÚ nadobúda účinnosť dňom 01.11.2016.

(2)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku sa zrušuje Organizačný
poriadok Mestského úradu v Želiezovciach, ktorý nadobudol účinnosť 15.07.2011
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Správca dokumentu
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