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Tento vnútorný predpis ruší :

------

Tento vnútorný predpis súvisí s : 1/PO/2019 Organizačný poriadok Mestského úradu vo Svite
zo dňa 25.01.2019 v znení jeho Dodatku č. 2/PO/2020 zo
dňa 28.05.2020 a Dodatku č. 3/PO/2020 zo dňa 14.09.2020
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PREAMBULA
Primátorka mesta Svit v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva Vnútorný predpis č. 2/PO/2021 – Dodatok č. 3 Organizačného
poriadku Mestského úradu vo Svite.

ČLÁNOK I.
DODATKU
1. V článku III. Organizácia Mestského úradu, § 6 Organizačné členenie mestského úradu sa
piata odrážka ods. 7) mení a znie:
„- Vnútorná správa budovy a autoprevádzka MsÚ, referát PO“
2. V článku III. Organizácia Mestského úradu, § 11 Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
a sociálnych činností, sa členenie oddelenia v ods. 3. mení a znie:
„3. referát sociálnych a organizačných vecí, CO a vnútornej správy
Referát sociálnych a organizačných vecí, CO a vnútornej správy
- starostlivosť o občanov vyžadujúcich osobitnú pomoc a o spoločensky neprispôsobivých
občanov
- ďalšia pôsobnosť, osobitný príjemca rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi
- písomná agenda, karty CO, nepretržitá dosiahnuteľnosť CO
- zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, podporu výchovy
k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením“
3. V článku III. Organizácia Mestského úradu, § 14 Služby občanom sa ods. Vnútorná správa
budovy MsÚ a autoprevádzka mení a znie:
„Vnútorná správa budovy a autoprevádzka MsÚ, referát PO
- prevádzkyschopnosť budovy MsÚ, údržbu a opravy dodávateľským spôsobom, na ktoré
vystavuje objednávky
- periodické revízie v budove MsÚ podľa platných predpisov
- nákup DHIM ako i predmetov operatívno-technickej evidencie
- výroba pečiatok, kľúčov, ako i nákup ostatných tovarov a služieb podľa potreby
organizačných útvarov MsÚ, poslancov MsZ
- zabezpečuje autoprevádzku MsÚ
- nákup pohonných látok, údržbu a opravy služobných motorových vozidiel
- kontrola spotreby PHM
- mesačné zúčtovanie pohonných hmôt pre referentské vozidlá MsÚ
- písomná agenda, štatistické výkazy, preventívna činnosť PO“
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ČLÁNOK II
DODATKU
§ 16
Záverečné ustanovenia
1)
2)
3)
4)

Tento Dodatok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Mesta Svit – Mestského úradu.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania primátorkou mesta.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. aprílom 2021.
Ostatné ustanovenia smernice 1/PO/2019 – Organizačného poriadku Mestského úradu vo
Svite v znení jeho Dodatku č. 1/PO/2020 a Dodatku č. 2/PO/2020 nezmenené týmto
Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.

Vo Svite, dňa 08.03.2021
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
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