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Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky 

 

 

 

Predmet rokovania: Informácia o vydaní doplnku č. 28 k organizačnému 

poriadku Mestského úradu Levoča     
 

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 22. 04. 2021 

   

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

 

    

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

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

                               zasadnutie Mestskej rady v Levoči 13. 04. 2021 – 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. 28 s účinnosťou 

od 01. 04. 2021. 

 Obsahom doplnku č. 28 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči je 

vytvorenie dvoch pracovných miest v kancelárii primátora systemizovaných ako „Útvar 

regionálneho rozvoja v rámci projektu efektívna verejná správa“ na dobu určitú od 01. 

04. 2021 počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

Z314011ARL2 (ZM_080/2021) uzatvorenej podľa § 269 odsek 2 Obchodného 

zákonníka, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení 

neskorších predpisov medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a prijímateľom mestom Levoča dňa 23. 03. 2021, najdlhšie do 30. 09. 2023.  

 

            

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. 04. 2021. 

T: 30. 04. 2021                                                                   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:    16. 04. 2021   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

DOPLNOK č. 28  

 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU  

MESTSKÉHO ÚRADU V LEVOČI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meno a priezvisko       Funkcia      Podpis    Dátum 

 

Spracoval: Ing. Jarmila Lisoňová           ved. odd. OaVP   30.03.2021  

Preveril:    Mgr. Nikolaj Kučka                  prednosta mestského úradu                 30.03.2021 

        Právny útvar                              za právny útvar    30.03.2021 

Schválil:   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor mesta                                    30.03.2021 

Prero-        Mgr. Dana Šefčíková podpredseda ZO OZ SLOVES pri MsÚ              30.03.2021 

kované       Mgr. Anna Dunčková                     člen ZO OZ SLOVES pri MsÚ                30.03.2021 
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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. 28  

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 útvaru regionálneho rozvoja v rámci 

projektu Efektívna verejná správa, ktorá znie: 

 

„Útvar regionálneho rozvoja v rámci projektu Efektívna verejná správa 

 

Hlavné činnosti útvaru: 

 odborník junior 1 – spracovanie dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Levoča – Spišský Hrhov v súčinnosti s verejným sektorom, súkromným sektorom, štátnou 
a verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, občanmi a pod., 

 koordinácia, monitorovanie, analýza, vyhodnocovanie, vedenie a pomoc pre úspešnú 
implementáciu nastavených strategických cieľov  a priorít spracovaného dokumentu vo 
vzťahu k samosprávam a všetkým kľúčovým aktérom okresu Levoča. Spolupráca s členmi 
realizačného tímu – spracovanie a dodanie podkladov k realizácii projektu, podávanie 
informácií a požiadaviek na spracovanie a pod. 

 odborník junior 2 – spracovanie dokumentu Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča 
v súčinnosti s verejným sektorom, súkromným sektorom, štátnou a verejnou správou, 
mimovládnymi organizáciami, občanmi a pod., 

 koordinácia, monitorovanie, analýza, vyhodnocovanie, vedenie a pomoc pre úspešnú 
implementáciu nastavených strategických cieľov a priorít spracovaného dokumentu vo 
vzťahu k samosprávam a všetkým kľúčovým aktérom okresu Levoča. Spolupráca s členmi 
realizačného tímu – spracovanie a dodanie podkladov k realizácii projektu, podávanie 
informácií a požiadaviek na spracovanie a pod.“  

 

 

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

organizačná schéma) sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto doplnku č. 28, v ktorej je 

organizačná štruktúra – organizačná schéma s nasledujúcimi zmenami: 
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     - pôvodné znenie „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    MARKETING MESTA  1    

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 1    CENTRUM PRE PODPORU ROZVOJA OKRESU LEVOČA  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    CENTRUM PRE PODPORU ROZVOJA OKRESU LEVOČA  1     

ÚTVAR REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI PROJEKTU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA  2“ , čo 

znamená vytvorenie dvoch pracovných miest. 

 

      

II. 

1. Tento doplnok č. 28 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa vydáva po 

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

30. 03. 2021. 

2. Tento doplnok č. 28 nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2021. Tento doplnok č. 28 je vydaný 

na dobu určitú od 01. 04. 2021 počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku Z314011ARL2 (ZM_080/2021) uzatvorenej podľa § 269 odsek 2 Obchodného 

zákonníka, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších 

predpisov medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prijímateľom 

mestom Levoča dňa 23. 03. 2021, najdlhšie do 30. 09. 2023.  

V Levoči 30. 03. 2021 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                                  primátor mesta 
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