
Primátorka mesta Krompachy na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písmeno d) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  tento 

DOPLNOK č. 15 

k Organizačnému poriadku Mestského  úradu  v Krompachoch 
zo dňa 28.5.2012 

 

Čl. I. 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Krompachoch sa mení a dopĺňa takto: 

1) V čl. 3 odsek 6 písmeno e) v znení:  

 „ e) zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na mesto a obce združené 

v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Meste Krompachy,“ 

sa mení na: 

„ e) zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na mesto podľa zákona 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,“ . 

2) Slová „Spoločný obecný úrad“ vo všetkých tvaroch  sa v celom texte nahrádzajú slovom 

„Stavebný úrad“  v príslušnom tvare.  

3)  Čl. 18 vrátanie nadpisu znie: 

„ Čl. 18 

Stavebný úrad 

(1) Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov vo veciach: 

a) pôsobnosti stavebného úradu na úseku  územného konania a stavebného poriadku podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v platnom znení, 

b) ochrany prírody a krajiny, uložené obciam v § 69  zákona č. 543/2002 o ochrane prírody 

a krajiny v platnom znení, 

c) štátnej vodnej správy podľa §63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v platnom znení, 

(2) Na úseku životného prostredia vykonáva činnosti vo veciach pôsobnosti  podľa § 23 zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(3) Na úseku prípravy investičných činností zodpovedá za: 

a) investičnú činnosť pre rozvoj a potreby mesta, 

b) zostavenie a prerokovanie návrhov položiek rozpočtu mesta týkajúcich sa investičnej 

výstavby, 

c) predprojektovú a projektovú dokumentáciu a výber staveniska, 

d) vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií 

k investičným akciám mesta, 

e) inžiniersku činnosť súvisiacu s územným a stavebným konaním, 



f) prípravu podkladov pre výber zhotoviteľa diela, prípravu podkladov pre verejné 

obstarávanie, prípravu zmluvných vzťahov, 

g) kontrolu financovania investičných akcií na základe schválených rozpočtov, 

h) výkon stavebného dozoru, kontrolu a preberanie prác a reklamačné konania na určených 

stavbách, 

i) archiváciu materiálov týkajúcich sa investičnej výstavby. 

(4) Na úseku územného plánovania: 

a) zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej 

dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu, 

b) sleduje aktuálnosť územnoplánovacej dokumentácie, 

c) zabezpečuje realizáciu základných smerov urbanistického rozvoja mesta  v súlade 

so schváleným územným plánom mesta, 

d) sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území, 

e) vydáva záväzné stanoviská k investičným zámerom na území mesta, 

(5) Na úseku stavebného poriadku: 

a) prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia k drobným stavbám a stavebným úpravám 

v zmysle platných ustanovení stavebného zákona, 

b) povoľuje umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení 

pri pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách, 

c) vykonáva štátny stavebný dohľad a zastupuje mesto pri výkone štátneho stavebného 

dohľadu, ktorý zvoláva stavebný úrad na území mesta. 

(6) Tieto úlohy zabezpečujú zamestnanci v štruktúre úväzkov: 

- referenti - 1,0   

(7) Ekonomické, personálne, pracovnoprávne a mzdové náležitosti a technické podmienky 

pre jeho činnosť zabezpečuje mestský úrad. “. 

4) V čl. 21 (Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb) odsek 6   znie: 

„(6) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení  vo veciach 

miestnych komunikácií a účelových komunikácií: 

a) určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení, povoľuje vyhradené 

parkoviská, 

b) pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu,“ . 

5) V čl. 21 (Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb) odsek 13 sa 

za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až h) v znení: 

 „d) na úseku vodného hospodárstva, 

   e) vyplývajúce zo zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia, 

   f) na úseku ochrany pred povodňami, 

   g) na úseku ochrany zdravia ľudí zabezpečuje výkon štátnej správy pre úlohy 

deratizácie na území mesta, 

h) na úseku chovu a držania zvierat,“. 



6) V čl. 21 (Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb)  sa vypúšťa 

odsek 14 týkajúci sa zabezpečovania úloh vo veciach informatiky. 

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.  

7) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) odsek 2 (úsek matričného 

úradu) sa za písmeno j) dopĺňa nové písmeno k) v znení: 

„(k) činnosť integrovaného obslužného miesta.“. 

8) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) odsek 5 znie: 

„(5) na úseku evidencie stavieb a ulíc: 

a) vedie evidenciu budov a ulíc v meste, udržiava ju v aktuálnom stave, 

b) do informačného systému verejnej správy – registra adries – zaznamenáva údaje 

o nových budovách, ich zmenách a zrušení, 

c) vydáva potvrdenie o pridelení alebo zmene súpisného alebo orientačného čísla 

a výpis z evidencie budov,  

d) obstaráva a vydáva tabule s názvami ulíc a tabuľky so súpisnými a orientačnými 

číslami, 

e) vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,“ . 

9) V čl. 23 (Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí) sa za odsek 19 dopĺňa nový 

odsek 20, ktorý znie: 

„(20) na úseku informačných technológií zabezpečuje: 

a) správu informačných systémov, výpočtovej techniky a jej príslušenstva, 

b) základný spotrebný materiál (tonery, cartridge) 

c) správu webového sídla mesta.“. 

Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.  

10) V čl. 24 (Úlohy pre všetky organizačné zložky) sa za písmeno t) dopĺňajú písmená u) a v) 

v znení: 

„u) predkladanie požiadaviek s príslušnou dokumentáciou pre verejné obstarávanie 

na zabezpečenie dodania tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služieb podľa platnej smernice o verejnom obstarávaní, 

  v) zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv príslušnej organizačnej zložky podľa 

platnej smernice.“ . 

11) V Prílohe č. 1 /Schéma organizačnej štruktúry/ sa uvedené zmeny implementujú. 

 

Čl. II. 

Tento Doplnok č. 15 nadobúda účinnosť 1. februára 2016. 

 

V Krompachoch, dňa  29. 01. 2016. 

 

 

 

 Ing. Iveta Rušinová v. r.  

   primátorka mesta 


