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Predmet rokovania: Informácia o vydaní doplnku č. 21 k organizačnému 

poriadku Mestského úradu Levoča     
 

 

Pre:     zasadnutie Mestskej rady v Levoči – 16. 04. 2019 

 

   

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

 
    

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

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

 

 

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. 21 s účinnosťou 

od 01. 03. 2019. 

 Obsahom doplnku č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči je 
vytvorenie jedného pracovného miesta na matričnom úrade na dobu určitú do 31. 12. 
2019, zrušenie jedného pracovného miesta v právnom útvare, presun jedného 
pracovného miesta na úseku marketingu mesta z oddelenia cestovného ruchu a rozvoja 
mesta do kancelárie primátora mesta, vytvorenie dvoch pracovných miest na oddelení 
cestovného ruchu a rozvoja mesta – jedného na úseku strategického rozvoja a jedného 
na úseku podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a propagácie a zrušenie 
neobsadeného pracovného miesta na majetkovom oddelení na úseku opravy a údržby 
domov, bytov a nebytových priestorov. 
 

            
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 
Mestská rada v Levoči berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného 

poriadku Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 03. 2019. 

T: 30. 04. 2019                                                                   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:    12. 04. 2019   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOPLNOK č. 21  
 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU  
MESTSKÉHO ÚRADU V LEVOČI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meno a priezvisko       Funkcia      Podpis    Dátum 
 
Spracoval: Ing. Jarmila Lisoňová           ved. odd. OaVP   28.02.2019  
Preveril:    Mgr. Nikolaj Kučka                  prednosta mestského úradu                 28.02.2019 
        Právny útvar                              za právny útvar    28.02.2019 
Schválil:   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor mesta                                    28.02.2019 
Prero-        Františka Tomičková            predseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ 28.02.2019 

kované       Mgr. Dana Šefčíková                      podpredseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ  28.02.2019 
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Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov vydávam tento 

 

Doplnok č. 21  

k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči 

 

I.  

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

organizačná schéma) sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto doplnku č. 21, v ktorej je 

organizačná štruktúra – organizačná schéma s nasledujúcimi zmenami: 

     - pôvodné znenie „MATRIČNÝ ÚRAD    2“ je nahradené novým znením „MATRIČNÝ ÚRAD    

3“, čo znamená vytvorenie jedného pracovného miesta, 

     - pôvodné znenie „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR  1    ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2“ je nahradené novým 

znením  „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR INFORMATIKY 1    

KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    MARKETING MESTA  1“, čo znamená 

zrušenie jedného pracovného miesta a vytvorenie jedného pracovného miesta, 

 

     - pôvodné znenie „STRATEGICKÝ ROZVOJ  1“ je nahradené novým znením „STRATEGICKÝ 

ROZVOJ  2“, čo znamená vytvorenie jedného pracovného miesta, 

 

     - pôvodné znenie „PODNIKATEĽSKÁ ČINN., CESTOVNÝ RUCH, PROPAGÁCIA  1“ je 

nahradené novým znením „PODNIKATEĽSKÁ ČINN., CESTOVNÝ RUCH, PROPAGÁCIA   2“, čo 

znamená vytvorenie jedného pracovného miesta, 

 

     - z oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta sa vypúšťa „MARKETING MESTA  1“, čo 

znamená zrušenie jedného pracovného miesta, 

 

     -  pôvodné znenie „OPRAVA A ÚDRŽBA DOMOV, BYTOV A NEBYT. PRIESTOROV  2“  je 

nahradené novým znením  „OPRAVA A ÚDRŽBA DOMOV, BYTOV A NEBYT. PRIESTOROV  1“, 

čo znamená zrušenie jedného pracovného miesta. 
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II. 

1. Tento doplnok č. 21 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa vydáva po 

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

28. 02. 2019. 

2. Tento doplnok č. 21 nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2019. Účinnosť článku I. bod 1. prvá 

zarážka končí dňom 31. 12. 2019.  

V Levoči 28.02. 2019 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                                 primátor mesta 
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