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         Starosta  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa § 15 ods. 2 písm. f / zákona  SNR 

č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  s  použitím  § 24 ods.1 zákona 

SNR č. 401/1990 Zb. vydáva tento 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 

                           Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

 

 

Č l á n o k    I. 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

        Organizačný   poriadok   Miestneho  úradu   Mestskej  časti Košice - Sídlisko  KVP  je 

základnou  organizačno-právnou  normou  miestneho  úradu,   je   záväzný  pre  všetkých  

zamestnancov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 

 

 

 

Č l á n o k     II. 

Právne postavenie miestneho úradu 

 

 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1/ Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je výkonným orgánom miestneho 

    zastupiteľstva a starostu.    

2/ Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením  

     úloh miestneho zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu.  

3/  Miestny úrad najmä: 

     -  zabezpečuje   písomnú   agendu   všetkých  orgánov  mestskej   časti   -   t. j.   miestneho 

        zastupiteľstva a starostu 

     -  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov miestneho zastupiteľstva,  

     -  zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu kontrolóra mestskej časti, 

     -  zabezpečuje odborné podklady a  iné písomnosti na  rokovanie miestneho zastupiteľstva  

        a miestnej rady, 

     -  zhromažďuje   podkladový   a   právny   materiál   pre   vydávanie   rozhodnutí   starostu 

        a vypracováva písomné rozhodnutia starostu,  

     -  vykonáva  všeobecne  záväzné nariadenia  mesta  a  mestskej časti, uznesenia miestneho  

        zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 

     -  kontroluje  plnenie  všeobecne  záväzných  nariadení  mesta  a  mestskej časti,  uznesení 

        miestneho zastupiteľstva a rozhodnutí starostu, 

     -  zabezpečuje  na  požiadanie  poslancom  miestneho  zastupiteľstva   potrebné  podklady   

        a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, 

     -  zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mestskú časť. 
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§ 3 

Právne postavenie miestneho úradu 

 

1/  Vnútornú organizáciu  miestneho úradu určuje  starosta  (§ 15 ods. 2  písm.  f)  zákona  

      SNR č. 401/1990 Zb. v platnom znení)   

2/  Miestny  úrad   nie   je  právnickou  osobou  (§ 2 ods. 2  zákona  SNR č. 401/1990  Zb.   

     v platnom znení). 

3/  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP má sídlo v Košiciach, Trieda KVP  

     č. 1.  

 

§ 4 

Financovanie a hospodárenie miestneho úradu 

 

1/  Financovanie  a  hospodárenie  miestneho   úradu   tvorí  každoročne  súčasť   rozpočtu      

     mestskej časti. 

     Rozpočet   mestskej  časti   musí  obsahovať  samostatnú  položku  obsahujúcu   rozsah  

     objemu  mzdových  prostriedkov ako  aj  rozsah finančných prostriedkov  určených  na  

      nákup technických prostriedkov pre potreby miestneho úradu. 

2/  Objem  mzdových  prostriedkov  a  rozsah   technických   prostriedkov  potrebných  na   

     činnosť úradu v danom roku určuje miestne zastupiteľstvo. 

     Miestne zastupiteľstvo  môže  vo výnimočných a  dostatočne odôvodnených prípadoch  

     objem  mzdových  prostriedkov ako  aj ďalšie položky rozpočtu upraviť  aj  v priebehu  

     kalendárneho roka, spravidla na návrh starostu. 

 

   

Č l á n o k   III. 

Postavenie volených orgánov vo vzťahu 

k miestnemu úradu 

 

§ 5 

Postavenie miestneho zastupiteľstva 

 

1/  Miestne  zastupiteľstvo vo  vzťahu  k  miestnemu  úradu vykonáva  a  plní  nasledovné  

     úlohy: 

     -  rozhoduje  vo  veciach  týkajúcich  sa  nakladania  a  hospodárenia  s  majetkom a  so  

        zverenými finančnými prostriedkami, 

     -  schvaľuje  najdôležitejšie  úkony  týkajúce  sa  majetku  mestskej časti  a  finančných  

        zdrojov mestskej časti a kontroluje finančné hospodárenie s ním,   

     -  schvaľuje rozpočet mestskej časti,  jeho zmeny,  kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje   

        záverečný účet.  

2/  Miestne zastupiteľstvo rozhoduje  aj  o ďalších  dôležitých veciach miestneho významu 

     (§ 14  ods.  3  zákona  SNR  č. 401/1990 Zb.  v  platnom  znení,  ako   aj  Štatútu  mesta  

     Košice, pokiaľ majú charakter základných úloh života v mestskej časti). 

3/  Miestne zastupiteľstvo nie je oprávnené zasahovať do výlučnej právomoci starostu. 

                                                                 

§ 6 

Postavenie starostu 

 

1/  Starosta je  predstaviteľom mestskej časti a  najvyšším  výkonným  orgánom  mestskej  

     časti. 



 3 

2/  Zastupuje  mestskú  časť  navonok  vo  vzťahu   ku  všetkým  fyzickým  a  právnickým  

     osobám. 

3/  Starosta   mestskej  časti  je   voleným  orgánom  mestskej  časti, volia   ho  obyvatelia   

     mestskej časti v priamych voľbách. 

     Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer. 

4/  Na postavenie starostu  sa primerane  použijú ustanovenia zákona NR SR  č. 253/1994  

     Z. z. o  právnom  postavení a  platových pomeroch  starostov obcí  a  primátorov miest 

     v platnom znení.  

5/  Starosta vo vzťahu k miestnemu úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy: 

     -  vydáva  pracovný  poriadok  a  organizačný  poriadok  miestneho  úradu  a  poriadok 

        odmeňovania zamestnancov mestskej časti,           

     -  vykonáva  správu  mestskej  časti   v  súlade  so zákonmi,  Štatútom   mesta   Košice,  

        všeobecne    záväznými    nariadeniami   mesta    Košice    a   všeobecne   záväznými   

        nariadeniami mestskej časti, 

     -  rozhoduje  vo  všetkých   veciach   správy   mestskej   časti,  ktoré   nie sú zákonom,    

        Štatútom mesta Košice alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené miestnemu  

        zastupiteľstvu, 

     -  v pracovno-právnych a platových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,           

     -  podpisuje faktúry, ktoré vystavila mestská časť,  

     -  udeľuje plnú moc k zastupovaniu mestskej časti v právnych záležitostiach, 

     -  schvaľuje podanie žalôb,  

     -  na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva prednostu miestneho úradu, 

     -  realizuje  zmeny  rozpočtu   rozpočtovými  opatreniami  v   zmysle  platných  Zásad  

        nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.  

 

§ 7 

Postavenie zástupcu starostu 

 

1/  Zástupca  starostu  mestskej  časti  zastupuje  starostu  v  rozsahu  určenom starostom 

     v písomnom poverení. (§ 15a  ods. 1  zákona  SNR č. 401/1990  Zb. v  platnom znení,  

     § 13b ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení).  

2/  Zástupcom starostu môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva.  

 

§ 8 

Postavenie kontrolóra mestskej časti 

 

1/  Kontrolór  mestskej   časti  je  zamestnancom  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko  KVP.  

     Do funkcie ho volí miestne zastupiteľstvo  na 6  rokov.  Kontrolnú  činnosť  vykonáva  

     nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.   

     Zúčastňuje  sa  na  zasadnutiach  miestneho  zastupiteľstva  a  miestnej rady  s  hlasom  

     poradným. 

2/  Kontrolór mestskej časti  vykonáva kontrolu najmä v tomto rozsahu : 

     -  kontrola   zákonnosti,   účinnosti,    hospodárnosti    a   efektívnosti   pri  hospodárení    

        a nakladaní  s  majetkom   a  majetkovými   právami   mesta  Košice  a mestskej časti,   

        ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, 

     -  kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, 

     -  kontrola vybavovania sťažností a petícií,  

     -  kontrola   dodržiavania   všeobecne   záväzných   právnych  predpisov  vrátane  VZN 

        mestskej  časti, 

     -  kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, 
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     -  kontrola dodržiavania  interných predpisov mestskej časti, 

     -  kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

3/  Pri   výkone  kontroly  podľa  bodu  2  je  kontrolór mestskej časti oprávnený  nahliadať   

     do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. 

4/  Úlohy kontrolóra mestskej časti v zmysle platnej právnej úpravy sú najmä : 

    - predkladá  miestnemu  zastupiteľstvu  raz   za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej  

      činnosti,  ktorý  musí   byť  najneskôr  15  dní   pred    prerokovaním   v   zastupiteľstve  

      zverejnený spôsobom v mestskej časti obvyklým, 

   -  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného 

      účtu mestskej časti pred jeho schválením v miestom zastupiteľstve, 

   -  predkladá  správu  o  výsledkoch  kontroly   priamo  miestnemu zastupiteľstvu  na  jeho   

      najbližšom zasadnutí, 

    - predkladá  miestnemu  zastupiteľstvu najmenej  raz  ročne správu  o kontrolnej činnosti    

      a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,  

   -  spolupracuje so štátnymi orgánmi  vo veciach  kontroly  hospodárenia  s  prostriedkami  

      pridelenými   mestskej  časti   zo  štátneho  rozpočtu  alebo   zo   štrukturálnych  fondov 

      Európskej únie, 

   -  je povinný vykonať kontrolu, ak ho  o to požiada miestne zastupiteľstvo  alebo starosta, 

      ak vec neznesie odklad,  

   -  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

            

§ 9 

BOZP, PO a CO 

 

     Plnenie úloh  vyplývajúcich  z  platnej  právnej  úpravy  na úseku bezpečnosti  a  ochrany  

     zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany a zodpovednosť  za  ich  plnenie je 

     zabezpečované dodávateľskou spoločnosťou.                                               

 

 

Č l á n o k    IV. 

Organizácia miestneho úradu 

 

§ 10 

Úvodné ustanovenia 

 

1/  Miestny úrad je tvorený zamestnancami mestskej časti. 

2/  Na čele miestneho úradu je prednosta miestneho úradu. 

3/  Miestny úrad  sa  člení  na  oddelenia a kanceláriu 1. kontaktu a občianskych záležitostí. 

     Oddelenie je najvyšším organizačným útvarom miestneho úradu.  

     Kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí je organizačným útvarom pod priamou  

     pôsobnosťou  prednostu   miestneho  úradu,  ktorý  je   zameraný  na  jeden  alebo  viac  

     súvisiacich predmetov činností.  

4/  Pokiaľ  tento  organizačný  poriadok  nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých  

     činností, vybavuje vec oddelenie alebo kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí,  

     ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonávajú.  

     V sporných prípadoch rozhoduje o pridelení vecí na vybavenie prednosta úradu. 

5/  Vedúceho  oddelenia  zastupuje  počas  neprítomnosti  alebo  nespôsobilosti  na výkon   

     funkcie zamestnanec oddelenia určený príslušným vedúcim. 

6/  Prednostu  zastupuje  počas  neprítomnosti  príslušný  vedúci  oddelenia  ním  písomne  

     poverený.                                                         
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§ 11 

 

1/  Miestne  zastupiteľstvo  môže  zriadiť samostatným  rozhodnutím  vlastné ( vnútorné)  

     organizačné  jednotky.  Zároveň  môže  určiť výšku  preddavku  a obdobie na ktoré sa  

     poskytuje, spravidla na 1 rok, v rozpočte Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 

2/  V  Mestskej časti  Košice - Sídlisko KVP  v súlade s  platnou právnou úpravou pôsobí  

     subjekt bez právnej subjektivity :   

     Denné centrum   

     so sídlom na Cottbuskej č.36, Košice.  

     Toto Denné centrum poskytuje sociálne služby seniorom ambulantnou formou v súlade   

     so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.       

     Tento subjekt bez právnej subjektivity je organizačným útvarom úradu.  

 

 

§ 12 

Prednosta miestneho úradu 

 

1/  Prednosta  miestneho  úradu je  zamestnancom  mestskej  časti. Zúčastňuje  sa zasadaní  

     miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným. 

2/  Funkciu    prednostu   miestneho    úradu   môže   vykonávať   iba    občan,   ktorý   má  

     vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.  

3/  Prednosta miestneho úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi, najmä za : 

     -  riadny chod úradu z pohľadu odborného, organizačného a administratívneho, 

     -  hospodárne využitie pridelených a zverených prostriedkov. 

4/  Prednosta miestneho úradu koná v mene úradu a zastupuje ho navonok. 

5/  Prednosta miestneho úradu plní najmä nasledovné úlohy: 

     - organizuje prácu miestneho úradu, vrátane stanovenia hlavných úloh miestneho úradu,         

     -  zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu, 

     -  riadi a kontroluje činnosť miestneho úradu, 

     -  podieľa sa na zostavovaní návrhu rozpočtu mestskej časti  a zabezpečuje jeho plnenie, 

     -  kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov, 

     -  zabezpečuje  -   po   odsúhlasení   starostom   -    materiálno  -   technické   vybavenie  

        miestneho úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu, 

     -  stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mestskej časti, 

     -  je  oprávnený  konať  vo  veciach  obchodných,  administratívno-právnych,  ktoré  sa  

        týkajú   miestneho   úradu,   pokiaľ   nie   sú   Štatútom   mesta  Košice  alebo   týmto  

        organizačným poriadkom zverené starostovi,  prípadne iným zamestnancom,     

     -  organizuje,   riadi  a   vykonáva  -  v  súčinnosti  so starostom - základné práce v čase  

        nebezpečenstva povodne, zemetrasenia  a iných živelných pohrôm a havárií, 

     -  podáva návrh starostovi na rozviazanie pracovného pomeru a na úpravu platov, 

     -  aktualizuje obsahovú náplň činnosti jednotlivých oddelení a kancelárie 1. kontaktu 

        a občianskych záležitostí,       

     -  schvaľuje   výdavkové   položky   v   rámci  schváleného   rozpočtu  ( ekonomická  

        klasifikácia...) do sumy 2 500,- € s DPH. 

6/  Prednosta úradu schvaľuje a kontroluje práce a zámery oddelení a kancelárie 1. kontaktu 

     a občianskych záležitostí na príslušný rok. 

7/  Prednosta  miestneho  úradu  plní  aj  ďalšie  úlohy, ktoré mu  uloží  starosta  v súvislosti  

     s plnením úloh mestskej časti. 
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Oddelenia miestneho úradu 

 

§ 13 

Úvodné ustanovenia 

 

1/  Oddelenia  miestneho úradu sú organizačnými útvarmi na čele s vedúcim oddelenia.  

     Jednotlivé oddelenia a kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí medzi  sebou   

     úzko spolupracujú  pri plnení úloh, ktoré  pre nich vyplývajú z ich náplní. 

2/  Miestny   úrad   má   vytvorené  oddelenia  a kanceláriu  1. kontaktu  a občianskych 

     záležitostí,  ktoré sú  uvedené v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku. 

     Obsahová náplň činnosti jednotlivých oddelení a kancelárie 1. kontaktu a občianskych 

     záležitostí je  uvedená v prílohe č. 2 tohto organizačného poriadku. 

3/  Oddelenia a kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí plnia  na  svojom  úseku 

     úlohy,  ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä: 

     -  zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mestskej časti, 

     -  pripravujú   a  zabezpečujú   odborné   podklady   a iné   písomnosti   na   rokovania  

        miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií miestneho zastupiteľstva, 

     -  pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,  

     -  pripravujú   návrhy  - v súčinnosti  s poslancami  - všeobecne  záväzných  nariadení 

         mestskej časti, 

     -  organizačno-technicky  a  vecne zabezpečujú  plnenie  úloh  na  úseku  preneseného  

         výkonu štátnej správy. 

 4/  Oddelenia a kancelária 1. kontaktu a občianskych záležitostí  plnia aj ďalšie úlohy v 

      súlade s obsahovou náplňou činnosti, v súlade s platnou právnou úpravou a prenosom 

      kompetencií na mestskú časť. 

 
§ 14 

Vedúci oddelení miestneho úradu 

     

1/  Vedúci oddelení  sú podriadení starostovi a prednostovi  miestneho úradu. 

2/  Vedúci  oddelenia  zabezpečuje  a  zodpovedá  za  plnenie  úloh,  ktoré  pre  oddelenie  

     vyplývajú z obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení a vytvára pre ich  plnenie  

      zodpovedajúce a primerané podmienky. 

3/  Vedúci oddelenia: 

      -  vykonáva kontrolu plnenia úloh zamestnancov oddelenia, 

      -  hodnotí pracovné výsledky  zamestnancov  na oddelení, 

      -  podáva  návrh  prednostovi na  rozviazanie pracovného pomeru pre neplnenie si  

         povinností jednotlivými zamestnancami, 

      -  podáva návrh na úpravu platov a výšku odmeny, 

      -  vykonáva  základnú finančnú kontrolu na zverenom úseku činnosti. 

4/  Vedúci  oddelení  zabezpečujú  ochranu,  efektívne  a   účelné  využívanie  majetku  

     zvereného  oddeleniu,  predkladajú  prednostovi  miestneho   úradu  požiadavky  na   

     materiálno - technické  vybavenie oddelenia. 

5/  Zamestnanci kancelárie 1. kontaktu a občianskych záležitostí zodpovedajú za výkon 

     činnosti prednostovi miestneho úradu.  

 

 

Č l á n o k    V. 

Zamestnanci mestskej časti 
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§ 15 

 

1/  Práva a povinnosti zamestnancov mestskej časti sú upravené v  zákone č. 552/2003   

     Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zákone č.   

     553/2003  Z. z.  o  odmeňovaní   niektorých  zamestnancov  pri   výkone  práce   vo    

     verejnom záujme  a o  zmene a  doplnení  niektorých zákonov  v  znení  neskorších  

     predpisov,  v  Zákonníku  práce  ako  aj v  ďalších všeobecne  záväzných  právnych  

     predpisoch a v Pracovnom poriadku zamestnancov mestskej časti. 

2/  Práva  a   povinnosti   zamestnancov  sú  zakotvené  tiež   v  pracovnej  zmluve,  vo  

     vnútroorganizačných normách  a  pokynoch ( príkazoch ) starostu  mestskej časti  a  

     prednostu miestneho úradu.  

3/  Zamestnanci   mestskej    časti   vykonávajú    základnú    finančnú    kontrolu    na  

     zverenom úseku činnosti. 

 

Č l á n o k   VI. 

Spisová služba a obeh písomností 

 

§ 16 

Spisová služba 

 

1/  Za  organizáciu  a  riadny chod spisovej služby  na  miestnom  úrade  zodpovedajú  

     jednotliví vedúci oddelení a prednosta miestneho úradu. 

2/  Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami  

     a zodpovedá za ich ochranu. 

3/  Vyhotovovanie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a  triedenie zásielok,  

     ich archivovanie a skartáciu spisov podrobne upravuje "Registratúrny poriadok pre  

     správu   registratúry   Miestneho   úradu   Mestskej   časti   Košice - Sídlisko  KVP  

     a registratúrny plán". 

 

§ 17 

Obeh písomností 

 

1/  Na obehu písomností sa  zúčastňujú  jednotlivé  oddelenia,  kancelária 1. kontaktu a 

     občianskych záležitostí, starosta, prednosta, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, 

     preskúmavajú  a schvaľujú.   

     Podrobnejšia  úprava  obehu písomnosti  je obsiahnutá  v " Registratúrnom poriadku  

     pre  správu  registratúry  Miestneho   úradu  Mestskej  časti  Košice - Sídlisko   KVP    

     a registratúrnom pláne". 

2/  Obeh účtovných dokladov podrobnejšie  upravujú  vnútorné predpisy vypracované   

     v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.         

 

Č l á n o k   VII. 

Pečiatky 

 

§ 18 

 

1/  Starosta používa  okrúhlu  pečiatku  uprostred so  znakom  mestskej  časti a  s  textom: 

     "Mestská časť Košice - Sídlisko KVP", okrúhlu  pečiatku so  štátnym  znakom SR a  s 

     textom:  "Mestská časť  Košice - Sídlisko  KVP" a  podlhovastú   (nápisovú)  pečiatku  



 8 

     s textom: „Mestská časť Košice - Sídlisko KVP“.  

     Tieto   pečiatky používa starosta,  prípadne  ním poverený zamestnanec mestskej časti. 

     Používanie  pečiatky so  štátnym  znakom   upravuje  zákon NR SR  č. 63/1993 Z. z. o  

     štátnych   symboloch   Slovenskej   republiky  a   ich  používaní  v   znení   neskorších  

     predpisov.  

2/  Miestny úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku s textom:  

     "Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP". 

     Tieto  sú    číslované   a  sú  vydávané  jednotlivým  oddeleniam   (zamestnancom)  na  

     podpis. 

                                               

 

Č l á n o k   VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 19 

 

  1/ Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP je  jeho  

       základnou organizačnou normou. 

  2/  Vedúci zamestnanci mestskej časti sú povinní zabezpečiť oboznámenie  podriadených  

       zamestnancov   s   týmto   organizačným   poriadkom   -   a  to  najneskôr  pri  nástupe  

       do zamestnania.  Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné plnenie. 

  3/  Organizačný  poriadok je  k  dispozícií zamestnancom u  vedúcich všetkých oddelení,  

        prednostu miestneho úradu, starostu. 

  4/  Tento  Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídlisko  KVP  

        bol prerokovaný SLOVES - Závodným výborom pri MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP  

        dňa 24.05.2017.  

   5/ Tento Organizačný poriadok  Miestneho úradu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

        je  platný dňom podpisu a účinný dňom 1. júna 2017. 

   6/  Zmeny  Organizačného  poriadku  Miestneho  úradu  Mestskej časti  Košice-Sídlisko   

        KVP boli prerokované SLOVES - Závodným výborom pri MÚ  MČ Košice-Sídlisko 

        KVP dňa 19.03.2018.   

   7/ Tento Organizačný poriadok  Miestneho úradu  Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

        v znení zmien je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. apríla 2018.  

   8/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

        a prílohy č. 1 Organizačnej štruktúry  boli  vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu  

        mestskej časti – starostu dňa 21.02.2019.   

   9/  Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. marca 2019.   

  10/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

         v  prílohe  č. 1  Organizačnej štruktúry a  prílohe č. 2  Náplň práce oddelení MÚ MČ  

         Košice-Sídlisko KVP  boli  vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu mestskej časti  

         – starostu dňa  23.10.2019.    

  11/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. novembra 2019.    

  12/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

         v  prílohe  č. 1  Organizačnej štruktúry a  prílohe č. 2  Náplň práce oddelení MÚ MČ  

         Košice-Sídlisko KVP  boli  vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu mestskej časti  

         – starostu dňa  24.03.2020.   

  13/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. apríla 2020.  
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  14/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

         v  prílohe č.1 Organizačného poriadku boli vydané rozhodnutím štatutárneho orgánu 

         mestskej časti– starostu dňa  13.05.2020.   

  15/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. júna 2020.    

  16/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

         v  prílohe č. 1 Organizačnej štruktúry a  prílohe č. 2  Náplň práce oddelení  MÚ MČ 

         Košice-Sídlisko  KVP  boli vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu mestskej časti 

         – starostu dňa 22.04.2021.   

  17/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. mája 2021.    

  18/  Zmeny  tohto  Organizačného  poriadku  Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP  

         v  prílohe č. 1 Organizačnej štruktúry a  prílohe č. 2  Náplň práce oddelení  MÚ MČ 

         Košice-Sídlisko  KVP  boli vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu mestskej časti 

         – starostu dňa 23.06.2021.   

  19/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. júla 2021.    

  20/  Zmeny  tohto Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP,  

         prílohy  č. 1 Organizačnej  štruktúry  a  prílohy  č. 2  Náplň práce oddelení  MÚ MČ 

         Košice-Sídlisko  KVP  boli vydané  rozhodnutím štatutárneho orgánu mestskej časti 

         – starostu dňa 22.06.2022.   

  21/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. júla 2022.    

  22/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. septembra 2022.    

  23/ Tento  Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  MČ Košice-Sídlisko  KVP  v znení  

         vydaných zmien  je platný dňom podpisu a účinný dňom 1. januára  2023.     

  

  

 

 

V Košiciach, dňa 21. decembra 2022        

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.        

                                                                                                   starosta mestskej časti    


