
Dodatok č. 9 

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 a v nadväznosti na článok 

12 Kolektívnej zmluvy na roky 2019 a 2020 v zmysle, ktorého bola splnená povinnosť 

prerokovať  zmenu platného  Organizačného poriadku  so  závodným výborom  Prvej  ZOO  

v y d á v a tento:   

 

D o d a t o k č. 9 

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 a Príloha č. 1 a Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho 

úradu Mestskej časti Košice - Sever zo dňa 14. septembra 2015 nasledovne: 

 

Čl. I. 

 

 Dopĺňa sa 3. časť, článok 10, bod 4 o písmeno s v znení:  

 

s) riadi a koordinuje plnenie úloh zamestnancov oddelenia sociálnych vecí 

 

 Príloha č. 1 sa upravuje nasledovne: v rámci Kancelárie starostu dochádza k zníženiu 

pracovného úväzku o 0,4 pri pracovnom mieste Odborný referent kancelárie starostu  

na celkový počet 1,6 pracovných úväzkov. 

 

Kancelária starostu 

      

 Vedúci kancelárie starostu 1 

 Odborný referent kancelárie starostu   

 
Odborný referent kancelárie starostu 1,6 

 

  

Kultúrno - spoločenské centrum   

 

 

 Príloha č. 1 sa upravuje nasledovne: v rámci Oddelenia právneho a organizačných 

činností dochádza k zníženiu pracovného úväzku o 0,4 pri pracovnom mieste Vedúci 

oddelenia právneho a organizačných činností na 0,6 pracovného úväzku. Zároveň 

dochádza k zlúčeniu pracovného miesta Odborný referent – právnik a Odborný referent 

pre podnikateľské aktivity, a to do pracovného miesta – Odborný referent odd. právneho 

a organizačných činností s celkovým počtom 3 pracovné úväzky. 

 

Oddelenie právne 
a organizačných 

činností 

     

 Vedúci oddelenia právneho a organizačných činností 0,6 

 Odborný referent odd. právneho a organizačných činností   

 Odborný referent odd. právneho a organizačných činností 3 

 Odborný referent pre evidenciu stavieb  1 



 

 Príloha č. 1 sa upravuje nasledovne: v rámci Oddelenia rozvoja mestskej časti 

dochádza k zníženiu počtu pracovných úväzkov pri pracovnom mieste Odborný referent 

oddelenia rozvoja mestskej časti z celkového počtu 4,5 na 3,5 pracovných úväzkov. 

 

Oddelenie rozvoja 
mestskej časti 

     

 Vedúci oddelenia rozvoja mestskej časti 1 

 Odborný referent oddelenia rozvoja MČ   

 Odborný referent oddelenia rozvoja mestskej časti 3,5 

 

 Príloha č. 1 sa upravuje nasledovne: v rámci Oddelenia sociálnych vecí dochádza 

k zrušeniu pracovného miesta Vedúci oddelenia sociálnych vecí a zníženiu pracovných 

úväzkov pri pracovnom mieste Odborný referent oddelenia sociálnych vecí z celkového 

počtu 2 na 1,6 pracovných úväzkov. 

 

Oddelenie sociálnych 
vecí 

     

     

     

  Odborný referent oddelenia sociálnych vecí  1,6 

 

 

 Príloha č. 2 sa upravuje nasledovne: 1. KANCELÁRIA STAROSTU, Kancelária 

starostu ďalej zabezpečuje – ruší sa druhá odrážka, 

 

 Príloha č. 2 sa upravuje nasledovne: 4. ODDELENIE PRÁVNE 

A ORGANIZAČNÝCH ČINNOSTÍ, v prvom odseku sa za poslednou odrážkou 

pridáva odrážka v znení: 

 

- zabezpečuje evidenciu a v súčinnosti s ostatnými oddeleniami koordináciu 

vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

 

 

Čl. II. 

1. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – 

Sever zostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Dodatok č. 9 nadobúda účinnosť dňa 31.10.2019. 

 

V Košiciach dňa 22.10.2019 

 

        

            Ing. František Ténai v.r. 

                                 starosta 

 

 

 


