
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky 

 

 

 
Predmet rokovania: Informácia o vydaní doplnku č. 22 k organizačnému 

poriadku Mestského úradu Levoča     
 

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 25. 04. 2019 

 

   

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

 
    

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

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

                                                    bez prerokovania v mestskej rade 

 

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. 22 s účinnosťou 

od 01. 05. 2019. 

 Obsahom doplnku č. 22 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči je 
presun jedného pracovného miesta na úseku verejného obstarávania z oddelenia 
investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a Stavebný úrad do 
kancelárie primátora mesta. 
 

            
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. 05. 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:    24. 04. 2019   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOPLNOK č. 22  
 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU  
MESTSKÉHO ÚRADU V LEVOČI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meno a priezvisko       Funkcia      Podpis    Dátum 
 
Spracoval: Ing. Jarmila Lisoňová           ved. odd. OaVP   23.04.2019  
Preveril:    Mgr. Nikolaj Kučka                  prednosta mestského úradu                 23.04.2019 
        Právny útvar                              za právny útvar    23.04.2019 
Schválil:   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor mesta                                    23.04.2019 
Prero-        Františka Tomičková            predseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ 23.04.2019 

kované       Mgr. Dana Šefčíková                      podpredseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ  23.04.2019 
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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. 22  

k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči 

 

I.  

1. V prílohe č. 1 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa náplň činnosti 

kancelárie primátora mesta dopĺňa o náplň činnosti marketingu mesta, ktorá znie: 

 

„Marketing mesta 

 

• tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti, 

• tvorba koncepcie regionálneho rozvoja v rôznych oblastiach na úrovni mesta, 

• zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov mesta k verejnosti 

a k hromadným oznamovacím prostriedkom, 

• zabezpečovanie externým komunikačných aktivít v spolupráci s inými oddeleniami, 

• komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, 

médiami a inštitúciami, 

• návrh a implementácia komunikácie samosprávy, tvorba dizajn manuálu a jeho 

implementácia, 

• návrh, realizácia a implementácia webovej komunikácie samosprávy, 

• príprava, spracovanie a realizácia marketingových aktivít, 

• DTP úprava, aktualizácia a produkcia rôznych informačných a prevádzkových tlačív, 

• komplexná príprava, spracovanie, úpravy a produkcia propagačných materiálov, 

• implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie mesta, 
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• príprava podkladov a spracovávanie externých a interných mediálnych výstupov 

o rozvoji mesta, 

• spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov, komunikácia 

odborných stanovísk, 

• monitoring správ o samospráve v médiách, vedenie a archivácia príslušnej evidencie 

v dostupných formách, 

• určovanie marketingových stratégií v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti 

samosprávy (určenie cieľov, marketingových stratégií, správneho portfólia) v súlade 

s celkovou stratégiou samosprávy, 

• zabezpečovanie budovania a riadenia zverených značiek (Levoča, UNESCO atď.), 

• tvorba a kontrola čerpania marketingového rozpočtu, 

• zabezpečenie efektívnej komunikácie v rámci marketingu mesta a s ostatnými 

oddeleniami, ako aj s externými agentúrami.“ 

 

2. V prílohe č. 1 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa náplň činnosti 

kancelárie primátora mesta dopĺňa o náplň činnosti verejného obstarávania, ktorá znie: 

 

„Verejné obstarávanie 

 

 činností spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a 
služieb, 

 vypracovanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní, 
 koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom 

na výsledok procesu verejného obstarávania, 
 vyhlásenie výberových konaní zverejnením vo Vestníku pre verejné obstarávanie, 

vypracovanie a dohľad nad prípravou podkladov - súťažné podmienky a zabezpečenie ich 
distribúcie záujemcom resp. uchádzačom, 

 dohliada na vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisií na vyhodnotenie 
súťaží,  

 vypracovanie odpovedí na dotazy k súťažným podkladom v spolupráci s príslušnými odd. 
MsÚ,  

 spracovanie výsledkov vyhodnotenia zápisnice o vyhodnotení ponúk a oznámenie 
výsledkov súťaže, 

 uzatvorenie zmluvy v spolupráci s ostatnými odd. MsÚ s víťazným uchádzačom, 
 zverejnenie výsledkov súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie, 
 kompletnú archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní, 
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 zabezpečuje odborný výklad k metódam verejného obstarávania.“ 
 
3. V prílohe č. 1 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča sa z náplne činnosti 
oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta vypúšťa bod č. 7 a nasledujúci bod č. 8 sa 
označuje ako bod č. 7. 
 

4. V prílohe č. 1 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča sa z náplne činnosti 

oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a Stavebný úrad 

vypúšťa text nasledujúceho znenia: 

 

„Na úseku verejného obstarávania plní úlohy a zodpovedá za: 

 činností spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a 
služieb, 

 vypracovanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní, 
 koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom 

na výsledok procesu verejného obstarávania, 
 vyhlásenie výberových konaní zverejnením vo Vestníku pre verejné obstarávanie, 

vypracovanie a dohľad nad prípravou podkladov - súťažné podmienky a zabezpečenie ich 
distribúcie záujemcom resp. uchádzačom, 

 dohliada na vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisií na vyhodnotenie 
súťaží,  

 vypracovanie odpovedí na dotazy k súťažným podkladom v spolupráci s príslušnými odd. 
MsÚ,  

 spracovanie výsledkov vyhodnotenia zápisnice o vyhodnotení ponúk a oznámenie 
výsledkov súťaže, 

 uzatvorenie zmluvy v spolupráci s ostatnými odd. MsÚ s víťazným uchádzačom, 
 zverejnenie výsledkov súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie, 
 kompletnú archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní, 
 zabezpečuje odborný výklad k metódam verejného obstarávania.“ 

 

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

organizačná schéma) sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto doplnku č. 22, v ktorej je 

organizačná štruktúra – organizačná schéma s nasledujúcimi zmenami: 

     - pôvodné znenie „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    MARKETING MESTA  1“ je 

nahradené novým znením  „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    MARKETING MESTA  1    

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 1“, čo znamená vytvorenie jedného pracovného miesta, 

 

     - z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a Stavebný 

úrad sa vypúšťa „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  1“, čo znamená zrušenie jedného pracovného 

miesta. 
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II. 

1. Tento doplnok č. 22 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa vydáva po 

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

23. 04. 2019. 

2. Tento doplnok č. 22 nadobúda účinnosť dňom 01. 05. 2019.  

V Levoči 23.04. 2019 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                                  primátor mesta 
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