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Návrh na
UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine
berie navedomie
informáciu o vydaní dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 01. 09. 2021.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle ustanovení § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, primátorka informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní dodatku č. 3
k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina zo dňa 31. 08. 2021.
Popis hlavných zmien v obsahu a prílohe Organizačného poriadku Mestského úradu Snina zo
dňa 31. 08. 2021:
-

odd. školstva sa premenúva na odd. školstva a mládeže,

-

dopĺňa sa kompetencia na odd. školstva a mládeže o organizáciu a riadenie voľnočasových
aktivít v spolupráci s Centrom voľného času so zameraním na šport a pohybové aktivity,
pričom dochádza k vzniku jednej pracovnej pozície športového inštruktora na dobu určitú
po dobu trvania projektu,

-

dopĺňa sa kompetencia na odd. starostlivosti o obyvateľa o organizáciu a riadenie
voľnočasových aktivít v spolupráci s Centrom voľného času so zameraním na umeleckú
a kultúrnu výchovu, pričom dochádza k vzniku jednej pracovnej pozície inštruktora
vzdelávania a osobnostného rozvoja na dobu určitú po dobu trvania projektu,,

-

na odd. strategického rozvoja dochádza k vzniku jednej pracovnej pozície koordinátora
projektu na dobu určitú po dobu trvania projektu,

-

dopĺňa sa kompetencia na odd. správy majetku a služieb o starostlivosť o workoutové
ihriská a ďalšie športové zariadenia, pričom dochádza k vzniku jednej pracovnej pozície
referenta ako podmienka stanovená vyhlasovateľom výzvy,

-

na odd. sociálnych služieb dochádza k vzniku jednej pracovnej pozície upratovačky,
pričom miesto ostáva neobsadené do 31.12.2021. V minulosti boli vytvorené štyri
pracovné pozície, pričom pri úprave štruktúr Organizačného poriadku bolo od 01.02.2021
jedno miesto vypustené. Navýšenie počtu pracovných miest si vyžaduje potreba
zabezpečenia služieb pre klientov Domova pokojnej staroby od 01.01.2022

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina, nadobudol účinnosť dňa
01. 09. 2021.

EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA

Daný materiál nemá ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina v prípade mzdových
prostriedkov pre vytvorené pracovné pozície na odd. strategického rozvoja, odd. starostlivosti
o obyvateľa, odd. školstva a mládeže, nakoľko budú refundované z projektových prostriedkov.
V prípade pracovných pozícii na odd. správy majetku a služieb a odd. sociálnych služieb budú
mzdové prostriedky hradené z rozpočtu mesta
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Dodatok č. 3
k ORGANIZAČNÉMU PORIADKU
MESTSKÉHO ÚRADU SNINA

Spracoval: JUDr. Martin Barna, vedúci odd. právneho Mestského úradu Snina, dňa 31. 08. 2021
Účinnosť: Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 01. 09. 2021
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Na základe § 13 ods. 4 písm. d) a § 16 ods. 5 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydávam tento
Dodatok č. 3
ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok zo dňa 01. 02. 2021
Čl. I
Organizačný poriadok Mestského úradu v Snine, ktorý nadobudol účinnosť dňa
03. 02. 2021 sa mení a dopĺňa takto:
1.

Nadpis § 10 znie:
Oddelenie školstva a mládeže

2.

V celom texte Organizačného poriadku zo dňa 01. 02. 2021 sa slovné spojenie
„Oddelenie školstva“ nahrádza slovným spojením „Oddelenie školstva a mládeže“ vo
všetkých tvaroch

3.

V § 10 ods. 5 sa za písm. v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:
w) organizácia a riadenie voľnočasových aktivít v spolupráci s Centrom voľného času
so zameraním na šport a pohybové aktivity

4.

V § 11 ods. 5 sa za písm. ii) vkladá nové písmeno jj), ktoré znie:
jj) organizácia a riadenie voľnočasových aktivít v spolupráci s Centrom voľného času
so zameraním na umeleckú a kultúrnu výchovu

5.

V § 14 ods. 5 sa za písm. xx) vkladá nové písmeno yy), ktoré znie:
yy) starostlivosť o workoutové ihriská a ďalšie športové zariadenia

6.

Doterajšia príloha č. 1 (Organizačná štruktúra) k Organizačnému poriadku Mestského
úradu v Snine účinného od 03. 02. 2021 sa ruší a nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je
súčasťou tohto dodatku.

Čl. II
Tento dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2021.

V Snine 31. 08. 2021

Ing. Daniela Galandová
primátorka

