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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  28.07.2020 
 

K bodu :                      Zrušenie uznesenia č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, ktorým bol schválený  

                                     Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová 

                                                                                                     

Spracoval :                   Mgr. Beáta Belková   

Predkladá :                  JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 

Materiál obsahuje :     Návrh uznesenia  

                                      Dôvodovú správu s prílohami 
 

Počet výtlačkov :         19 

Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 

                                      primátor mesta 

                                      prednosta MsÚ 

                                      MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania, živ. prostredia a kultúry                            

                           MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                          MsÚ - hlavný kontrolór 

                vedúci VPS. m. p. o. 

Dôvodová správa: 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo uznesenie č. 1/F/5 dňa 10.12.1990, Organizačný 

poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová, ktorého účinnosť nadobudol dňa 10.12.1990. 

Organizačný poriadok bol súčasťou sústavy vnútorných organizačných predpisov mestského 

zastupiteľstva a podrobnejšie boli upravované v ďalších vnútorných predpisoch: rokovací 

poriadok MsZ, pracovný poriadok, poriadok odmeňovania pracovníkov mesta, pracovné náplne, 

činnosti mestského úradu, štatút mesta a zásady jednotnej evidencie a rozpracovanosti uznesení 

MsZ, rady a komisií. Organizačný poriadok MsZ, prípadne jeho zmeny a doplnky boli 

schvaľované mestským zastupiteľstvom na návrh poslancov MsZ, primátora mesta  a 

mestskej rady.  

V zmysle zákona č. 102/2010 Z. z., účinného dňom 1.10.2013, ktorým sa zmenil a doplnil zákon 

SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 13 ods. 4 písm. 

d), primátor mesta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a 

poriadok odmeňovania zamestnancov obce;  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a 

zmenách organizačného poriadku obecného úradu.  

Vzhľadom k platnosti zmeny zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, navrhujeme vyššie uvedené uznesenie zrušiť. 

 

__________________________________________________________________________ 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e : 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

ruší 

 

Uznesenie č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, týkajúce sa Organizačného poriadku Mestského 

zastupiteľstva Nemšová. 

 

 

 


