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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. 30 s účinnosťou 

od 01. 06. 2021. 

 Obsahom doplnku č. 30 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči je 

vytvorenie jedného pracovného miesta v útvare kancelária primátora systemizovaného 

ako „referát komunikácie a marketingu mesta“ na dobu určitú od 01. 06. 2021 počas 

neprítomnosti v práci JUDr. Lucie Babejovej.  

 

            

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. 06. 2021. 

T: 30. 06. 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:    04. 06. 2021   
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Preveril:    Mgr. Nikolaj Kučka                  prednosta mestského úradu                 17.05.2021 

        Právny útvar                              za právny útvar    17.05.2021 

Schválil:   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA primátor mesta                                    17.05.2021 
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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. 30  

k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči 

 

I.  

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

kancelárie primátora mesta vkladá časť s názvom „Referát komunikácie a marketingu“, ktorá 

znie:  

„Referát komunikácie a marketingu mesta - plní najmä úlohy: 

 získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť 

alebo iné inštitúcie, 

 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, 

 príprava, spracovanie, úpravy a produkcia propagačných materiálov, 

 implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie mesta, 

 príprava podkladov a spracovávanie externých a interných mediálnych výstupov 

(stanoviská a vyhlásenia zástupcov samosprávy, PR správy). 

 spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov, komunikácia 

odborných stanovísk, 

 monitoring správ o samospráve v médiách, vedenie a archivácia príslušnej evidencie, 
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 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 marketingového útvaru a s ostatnými 

oddeleniami, ako aj s externými agentúrami, 

 vyhotovovanie zápisníc z rokovaní orgánov mesta.“. 

 

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

organizačná schéma) sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto doplnku č. 30, v ktorej je 

organizačná štruktúra – organizačná schéma s nasledujúcou zmenou: 

- pôvodné znenie „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    MARKETING MESTA      

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 1    CENTRUM PRE PODPORU ROZVOJA OKRESU LEVOČA  1    

ÚTVAR REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI PROJEKTU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA  2“  je 

nahradené novým znením „KANCELÁRIA PM    SEKRETARIÁT  1    PRÁVNY ÚTVAR       ÚTVAR 

INFORMATIKY 1    KRÍZOVÉ RIADENIE 1    KLIENTSKE CENTRUM 2    REFERÁT KOMUNIKÁCIE A 

MARKETINGU 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 jedného pracovného miesta. 

 

II. 

1. Tento Doplnok č. 30 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Levoči sa vydáva po 

prerokovaní so Základnou organizáciou odborového zväzu SLOVES pri meste Levoča, MsÚ 

dňa 17. 05. 2021. 

2. Tento doplnok č. 30 nadobúda účinnosť dňom 01. 06. 2021. Tento doplnok č. 30 je vydaný 

na dobu určitú od 01. 06. 2021 počas trvania neprítomnosti v práci JUDr. Lucie Babejovej. 

V Levoči 17. 05. 2021 

 

 

                                                                                                Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
                                                                                                            primátor mesta 


	MR-08062021 - informácia o vydaní doplnku č. 30 k OP MÚ Levoča -04062021
	Doplnok č. 30 k OP - titulná strana_1
	doplnok č. 30 k OP_1

