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Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 13 ods. 4/ písm. d/ zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon)
v y d á v a zmeny a doplnenia č. 2 Organizačného poriadku Mesta Kysucké Nové
Mesto, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2007 dňa 27. 03.
2007 a doplneného dodatkom č. 1 schváleného
uznesením
mestského
zastupiteľstva č. 67 /2008 a 68/2008.

1/

mení

sa § 1/, ktorý znie nasledovne:
§1
Úvodné ustanovenie

1. Organizačný poriadok Mesta Kysucké Nové Mesto vydáva primátor mesta
v zmysle § 13 ods. 4/ písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Tento je základnou organizačnou normou mestského
úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov Mesta Kysucké Nové Mesto.

2. Organizačný poriadok upravuje:
-

postavenie a pôsobnosť mestského úradu (ďalej “MsÚ„), mestskej polície
(ďalej “MsP„)

-

volených orgánov mesta a ich vzájomné vzťahy

-

vnútornú organizáciu mestského úradu a mestskej polície

-

pôsobnosť, vnútornú právomoc a náplne práce jednotlivých odborných
útvarov mestského úradu a mestskej polície

-

zásady riadenia

3. Organizačná štruktúra je samostatnou prílohou organizačného poriadku

2/

mení sa § 6/, ktorý znie nasledovne:

§6
1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.

2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže, rozhodovaním
o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb v oblasti verejnej
-3-

správy, písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta
rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3.
Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám.
4. Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej
rady, ak zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia.
5. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
-

vykonáva správu mesta v súlade o zákonmi a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, Štatútom mesta Kysucké Nové Mesto, VZN
a vnútornými internými predpismi Mesta Kysucké Nové Mesto

-

rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom mesta vyhradené MsZ.

6. Rozhoduje o ďalších veciach v súlade s § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

3/

§ 17/ sa dopĺňa o ods. 7/, ktorý znie nasledovne:

7. Zmeny a doplnenia č. 2 Organizačného poriadku Mesta Kysucké Nové Mesto
nadobúdajú účinnosť od 01. 09. 2013.

