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Dodatok č. 1 

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. 1 

 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. 

 

PRVÁ ČASŤ 

Miestny úrad mestskej časti Košice - Sever 

 

 Článok 4 Financovanie a hospodárenie MÚ MČ – ruší sa doterajší text a nahrádza sa 

novým znením 

 

1. Financovanie a hospodárenie MÚ MČ tvorí súčasť rozpočtu mestskej časti na príslušný 

kalendárny rok. 

2. Mestská časť zostavuje rozpočet podľa osobitných predpisov. 

3. Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Správa registratúry a obeh písomností, majetok 

 

 Článok 19 Ochrana majetku bod 2. – ruší sa doterajší text a nahrádza sa novým 

znením 

 

2. Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov MČ pri ochrane zvereného a vlastného 

majetku v objektoch MČ upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti.  

 

 

PRÍLOHA č. 2 

K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE 

– SEVER 

 

 

 1. KANCELÁRIA STAROSTU, Kancelária starostu ďalej – za poslednou odrážkou sa 

pridávajú dve odrážky v znení: 

 

- vytvára podmienky na spoluprácu v oblasti kultúry a športu so školami a predškolskými 

zariadeniami MČ 

- spolupracuje pri organizovaní významných celomestských športových a kultúrnych 

podujatí prebiehajúcich v MČ 
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 2. KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU, Kancelária prvého kontaktu ďalej – ruší 

sa posledná štvrtá odrážka a nahrádza sa novým znením:  

 

- zabezpečuje zverejnenie a evidenciu informácií zverejňovaných na úradnej tabuli MČ 

 

 

 4. ODDELENIE PRÁVNE A ORGANIZAČNÝCH ČINNOSTÍ – v prvom odseku za 

poslednou odrážkou sa pridáva odrážka v znení: 

 

- prijíma a spracováva oznámenia o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí 

a zhromaždení na území MČ  

 

 

 4. ODDELENIE PRÁVNE A ORGANIZAČNÝCH ČINNOSTÍ, Evidencia stavieb 

a označovanie ulíc – ruší sa doterajšia piata odrážka a nahrádza sa novým znením: 

 

- zabezpečuje tabuľky rovnakého vzoru na označenie budov súpisnými číslami a môže 

rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru 

 

 

 4. ODDELENIE PRÁVNE A ORGANIZAČNÝCH ČINNOSTÍ, Na úseku 

organizačnom zabezpečuje najmä: – ruší sa doterajšia piata odrážka v znení: 

evidencia informácií zverejňovaných na úradnej tabuli obce 

 

 

 5. ODDELENIE ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI, na úseku investičných činností, 

výstavby a územného plánovania: – za poslednou odrážkou sa pridáva odrážka 

v znení: 

 

- eviduje a spracováva žiadosti o rozvojové dotácie 

 

 

 6. ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ, Do pôsobnosti oddelenia patrí najmä: – ruší 

sa doterajšia piata odrážka a nahrádza sa novým znením: 

 

- zabezpečenie stravovania dôchodcov – predaj stravných lístkov dôchodcom, výber dodávateľa 

stravy, kontrola kvality stravy, potvrdzovanie vecnej správnosti faktúr za stravu, poskytovanie 

finančného príspevku dôchodcom na stravovanie 

 

 

Čl. II. 

 

1. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever 

zostávajú nezmenené v platnosti.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.6.2016  

 

V Košiciach, dňa 25.5.2016  

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       Marián Gaj, v.r.  

                                                                                                                            starosta 


