
Dodatok č. 2 

k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever  
 

 Starosta Mestskej časti Košice – Sever na základe ustanovenia § 15 ods. 2 písm. f) 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  v y d á v a  tento:   

 

 

D o d a t o k č. 2 

k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, 

 

ktorým sa upravuje Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever zo 

dňa 14. septembra 2015 takto: 

 

Čl. I. 

 

Článok 11 

Kancelária starostu 

 

 Dopĺňa sa Bod č. 3. Kultúrno – spoločenské centrum  

Mestská časť Košice – Sever prevádzkuje Kultúrno – spoločenské centrum (ďalej len KSC). 

KSC zastrešuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre obyvateľov MČ Košice – 

Sever a záujmovú a inú činnosť Senior klub Severan. Hlavným poslaním KSC je podnecovať 

aktivitu občanov mestskej časti v dôchodkovom veku, začleňovať ich do života spoločnosti, 

a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby 

a poskytovať im spoločenské a poradenské služby. Prevádzku KSC zabezpečujú zamestnanci 

MČ a sú v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho kancelárie starostu. 

 

Článok 13 

Pôsobnosť MČ v sociálnej oblasti 

 

 Vypúšťa sa Bod č. 3 a Bod č. 4 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 

K ORGANIZAČMÉMU PORIADKU MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI 

KOŠICE – SEVER 

 

ORGANIZÁCIA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER  

 

 Kancelária starostu – Denné centrum nahrádza text Kultúrno – spoločenské centrum. 

 

 Oddelenie sociálnych vecí – vypúšťa sa Komunitné centrum. 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č. 2 

K ORGANIZAČMÉMU PORIADKU MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI 

KOŠICE – SEVER 

 

 1. KANCELÁRIA STAROSTU – nahrádza sa text „koordinuje prácu, činnosť 

a prevádzku Denného centra“ znením „koordinuje prácu, činnosť a prevádzku 

Kultúrno – spoločenského centra“. 

 

- 6. ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ – vypúšťa sa text „riadenie a koordinácia 

práce v Komunitnom centre, komunitné plánovanie sociálnych služieb mestskej časti, 

zabezpečovanie poskytovania  sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv 

a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské 

vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, vykonávanie 

preventívnej aktivity, zabezpečovanie záujmovej činnosti v Komunitnom centre 

fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, komunitná práca a komunitná 

rehabilitácia 

- poskytovanie sociálnej služby (sociálne poradenstvo, záujmová činnosť a pod.) 

v Dennom centre fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

 

Čl. II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti 

Košice – Sever zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 29.12.2017 

 

           

             Marián Gaj  

                starosta 


