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Predmet rokovania: Informácia o vydaní doplnku č. 20 k organizačnému 

poriadku Mestského úradu Levoča     
 

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 18. 12. 2018 

 

   

Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP   

 
    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

                                          MR – 13 - 12. 2018 – odporúčajúce stanovisko 

 

 

 

Dôvodová správa:    
 Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia § 29a tohto zákona primátor mesta 

informuje mestské zastupiteľstvo o zmenách organizačného poriadku mestského úradu. 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Levoči bol zmenený doplnkom č. 20 s účinnosťou 

od 01. 11. 2018. 

 Obsahom doplnku č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči je 
vytvorenie jedného pracovného miesta na úseku sociálnych vecí, zdravotníctva, 
opatrovateliek, ZOS + SOH, DCpS. 

Ide o zvýšenie počtu pracovných miest na dobu určitú do 28. 02. 2019. 

 

            
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene 

organizačného poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2018. 

T: 31. 12. 2018                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

      

 

                                                                                      
Na vedomie:    primátor mesta 

                                                    zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                          právny útvar mestského úradu 

 

                                               
V Levoči:    13. 12. 2018   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOPLNOK č. 20  
 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU  
MESTSKÉHO ÚRADU V LEVOČI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meno a priezvisko       Funkcia      Podpis    Dátum 
 
Spracoval: Ing. Jarmila Lisoňová           ved. odd. OaVP    22.10.2018  
Preveril:    JUDr. Lucia Babejová              prednostka mestského úradu                22.10.2018 
        Právny útvar                              za právny útvar    22.10.2018 
Schválil:   JUDr. Lýdia Budziňáková         zástupkyňa primátora mesta             22.10.2018 
Prero-        Františka Tomičková            predseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ 22.10.2018 

kované       Mgr. Dana Šefčíková                      podpredseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ  22.10.2018 
 
 
 
 
 



 1

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) v spojení s ustanovením § 13b ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydávam tento 

Doplnok č. 20  

k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči 

I.  

  Príloha č. 2 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči (organizačná 

štruktúra – organizačná schéma) sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto doplnku, v ktorej je 

organizačná štruktúra – organizačná schéma s nasledujúcimi zmenami: 

- pôvodné znenie „SOCIÁLNE VECI, ZDRAVOTNÍCTVO, OPATROVATEĽKY, ZOS + SOH, DCpS     

  2“ je nahradené novým znením „SOCIÁLNE VECI, ZDRAVOTNÍCTVO, OPATROVATEĽKY, ZOS +  

  SOH, DCpS  3“, čo znamená vytvorenie jedného pracovného miesta. 

 

 

II. 

1. Tento doplnok č. 20 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa vydáva po 

prerokovaní so Základnou organizáciou odborového zväzu SLOVES pri meste Levoča, MÚ dňa 

22.10. 2018. 

2. Tento doplnok č. 20 nadobúda účinnosť dňom 01. 11. 2018. Účinnosť tohto doplnku končí 

dňom 28. 02. 2019. 

V Levoči 22.10. 2018 

 

 

                                                                                                     JUDr. Lýdia Budziňáková 
                                                                                                   zástupkyňa primátora mesta 
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