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Organizačný poriadok Mestského úradu Snina, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2019, sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slovo „útvarov“ nahradzuje slovami „ kancelárie primátorky“.
2. V § 8 ods. 5 sa dopĺňa písmeno ii), ktoré znie:
„ ii) zabezpečuje agendu starostlivosti o vojnové hroby.“
3. V § 10 ods. 4 písmeno kk) sa slová „oddeleniu strategických činností (oddelenie stratégie
a rozvoja mesta)“, nahradzujú slovami „oddeleniu strategického rozvoja“.
4. V § 12 ods. 5 sa dopĺňa písmeno v), ktoré znie:
„ v) zabezpečuje realizáciu vecných bremien.“
5. V § 13 ods. 5 sa ruší písmeno aa), ktoré znie:
„ zabezpečuje úkony súvisiace s likvidáciou čiernych skládok,“.
6. V § 13 ods. 5 písmeno bb) sa text písmena bb) nahradzuje textom, ktorý znie:
„ bb) vypracúva, zabezpečuje a kontroluje realizáciu a plnenie zmlúv na údržbu miestnych
komunikácií, čistenie mesta, verejné osvetlenie, údržbu cintorínov, obnovu a údržbu dopravného
značenia, sumarizuje požiadavky na opravu peších a miestnych komunikácií vrátane cestných
vpustí a podľa výšky rozpočtu mesta zabezpečuje ich opravy, pripravuje podklady do plánu
investičných akcií na rekonštrukciu peších a miestnych komunikácií,“
7. V § 13 ods. 5 sa rušia písmená „aaa“, „iii“ a „lll“.
8. V § 14 ods. 4 písmeno i) sa ruší časť textu „§ 3 ods. 5“.
9. V § 14 ods. 4 písmeno j) sa text písmena j) nahradzuje textom, ktorý znie:
„ j) vykonáva štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií ako
prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 135/1961 Zb, o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov (cestný zákon):
povoľovanie uzávierok, obchádzok a odklonov miestnych komunikácií, povoľovanie zvláštneho
užívania miestnych komunikácií – zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby
nadzemných a podzemných vedení každého druhu, určenie použitia dopravných značiek,
dopravných zariadení a povoľovanie vyhradených parkovísk, vykonávanie štátneho odborného
dozoru nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami, prejednávanie priestupkov na
úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, úprava povinností na miestnych
komunikáciách všeobecne záväzným nariadením,“.
10. V § 14 ods. 5 sa dopĺňa písmeno u), ktoré znie:
„ zabezpečuje úkony súvisiace s likvidáciou čiernych skládok.“
11. Tento Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu Snina nadobúda účinnosť 1.4.2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka

