
  
 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v SOBRANCIACH 

 
 
 
 

dňa: 27.08.2009                                                                                         číslo: 103 
 
 
 
K bodu:  Návrh zmeny Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry  
               Mestského úradu v SOBRANCIACH 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní 
        
A.  n e s ch v a ľ u j e 
                        
zmenu Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu                   
v Sobranciach s účinnosťou od 01.10.2009,                                                                                                                                                                                                  
   
 
B.  ž i a d a 
                        
primátora mesta o dodržiavanie organizačnej štruktúry platnej od 01.02.2008. 
 
 
   
             
                                                                                            Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA 
 
 
 
 
 
 V zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, pozastavujem výkon uznesenia č. 103 z dôvodu, že sa 
domnievam, že nie je v súlade so zákonom. Dôvody uvádzam v prílohe. 
 
 
 
 
                                                                                                   Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA, v.r. 
 
 
 
 



 Uznesenie č. 103 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach zo dňa 
27.08.2009 som nepodpísal z dôvodu, že sa domnievam, že uznesenie Mesta Sobrance nie je 
v súlade so zákonom, a to:    

 
 

I. 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach bol predložený Návrh zmeny 

Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Sobranciach. Mestské 
zastupiteľstvo v Sobranciach neschválilo zmenu Organizačného poriadku a Organizačnej 
štruktúry Mestského úradu v Sobranciach. 

 
Návrh zmeny Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu 

v Sobranciach bol predložený na riadnom zasadnutí MsZ v decembri 2008, vo februári 2009, 
v apríli 2009 a na augustovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sobranciach.  

 
Prerokovaniu Návrhu zmeny Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry  

Mestského úradu v Sobranciach predchádzala správa hlavného kontrolóra, ktorá sa týkala 
kontroly dodržiavania Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry. Táto kontrola 
nebola ukončená a preto ani tento materiál nemal byť predmetom rokovania Mestského 
zastupiteľstva Mesta Sobrance. Počas rokovania mestského zastupiteľstva neboli vznesené       
k Návrhu zmeny Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu 
v Sobranciach žiadne odborné pripomienky. Domnievam sa, že aj vyjadrenia hlavného 
kontrolóra k doteraz platnému Organizačnému poriadku a Organizačnej štruktúre mohli 
ovplyvniť hlasovanie poslancov k tomuto uzneseniu. 
 

Poukazujem na skutočnosť, že od prijatia Organizačného poriadku a Organizačnej 
štruktúry dňa 28.06.2007 s účinnosťou od 01.07.2007, bol tento v rozpore so zákonom – boli 
síce vytvorené oddelenia na Mestskom úrade Sobrance, ale neboli však vytvorené miesta 
vedúcich oddelení v Organizačnej štruktúre. Následne boli menovaní ich vedúci, ale títo 
mohli vykonávať túto prácu len dočasne, a to v zmysle § 5 ods. 9 Zákona NR SR č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Následne malo byť vypísané 
výberové konanie na miesto vedúcich zamestnancov (vedúcich oddelení) v zmysle § 5 
Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 
Výberové konania sa však neuskutočnili. Taktiež je zrejmé, že obmedzenie obsadzovania 
postov vedúcich zamestnancov len z radov vlastných zamestnancov je možné považovať za 
diskrimináciu ďalších uchádzačov o tieto miesta. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať 
neplatnosť Pracovného poriadku v časti menovania vedúcich zamestnancov,  kde bol chybne 
vymedzený okruh menovaných zamestnancov. K tomu Pracovnému poriadku je potrebné 
vytknúť aj nedostatok, že nebol schválený postupom (zo strany zástupcov zamestnancov) tak 
ako to ukladá Zákonník práce. Ďalej neexistuje relevantný dôkaz, že s týmto Pracovným 
poriadkom boli oboznámení zamestnanci Mestského úradu Sobrance. 

 
Zdôrazňujem, že je potrebné odstrániť pretrvávajúci nezákonný stav. 
 

II. 
 Z dôvodu zachovania funkčnosti Mestského úradu v Sobranciach a dosiahnutia 
súladu so zákonom je potrebné prijať zmenu Organizačného poriadku a Organizačnej 
štruktúry. 
 
 
V Sobranciach, dňa 04.09.2008 
 
 
         Ing. Pavol Džurina, v.r. 
                          primátor mesta Sobrance 
 
 
 



 
 
Hlasovanie: 
- za:  Ciklaminyová, Kačur, MUDr. Klamo, Kurčenko, MVDr. Petro, JUDr. Pipta, 
         Mgr. Potucký, Tižová (8) 
- proti:   MVDr. Džurina, Ing. Hrebeňák, Mgr. Knežo, MUDr. Rajzáková (4)   
- zdržali sa: 0  
- neprítomný: Ing. Cinkanič (1) 


