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MESTO KRUPINA, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00 320 056 
 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 
 

 
 K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU 

 
MESTSKÉHO ÚRADU V KRUPINE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku bol vydaný dňa 30.1. 2020. 

Tento organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňa  1.2. 2020. 
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Primátor mesta Krupina na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 

Zb.“) mení doterajší organizačný poriadok, ktorého zmena spočíva v zmene názvu  

doterajšieho odd. kultúry na odd. kultúry, cestovného ruchu a športu, pričom uvedená zmena 

sa dotýka nasledovných ustanovení uvedených v čl. I. tohto dodatku. 

: 

Čl. I.  

A) Pôvodné znenie  čl. 8. písm.G)  sa mení a nahrádza novým textom, ktorý znie: 

   K písm. G) Ďalšími útvarmi MsÚ sú jednotlivé oddelenia MsÚ tvorené zamestnancami a to: 

      -    Ekonomické oddelenie 
      -    Oddelenie školstva a organizačné oddelenie 
      -    Oddelenie správy majetku mesta 
      -    Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 
      -    Oddelenie projektového manažérstva 
      -    Oddelenie sociálnych služieb 
      -    Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu. 
 
 
B) Pôvodné znenie čl. 11  písm. h) Zameranie a obsah činností jednotlivých oddelení MsÚ sa 
nahrádza novým znením nasledovne: 
 
h) oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu 
Oddelenie kultúry okrem vytvárania podmienok pre tvorivé a kultúrne aktivity usporadúvania 
spoločenských, kultúrnych podujatí v meste, napomáha rozvoju kultúry, múzejníctva – múzeum A. 
Sládkoviča,  poskytuje knižničné a informačné služby a metodicky riadi činnosť 
-  Divadelného ochotníckeho súboru Braxatoris,  
- Folklórneho súboru Hont. 
 
-  vedúci oddelenia,  s nasledovnými činnosťami -   riadenie podujatí, objednávanie podujatí, riadenie 
oddelenia vrátane útvarov IC, Múzea, Knižnice, podpisovanie výkazov, zabezpečenie opráv zvereného 
majetku, sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych 
a amatérskych hudobných telies, spolupráca s ostatnými kultúrnymi zariadeniami v SR, 
- samostatný odborný referent,  s nasledovnými činnosťami  -  vypracovanie štatistiky, výkazov, 
odovzdávanie výkazov,   spolupráca pri príprave projektov a podujatí,  sledovanie výziev a grantov, 
vybavovanie korešpondencie oddelenia, administratívne práve, nahlasovanie nákupu spotreb. 
materiálu, zastupovanie zamestnancov oddelenia, 
- samostatný odborný referent,  s nasledovnými činnosťami – múzeum – výskumná, dokumentačná 
a zbierkotvorná práca, starostlivosť o zbierky, príprava výstav, spolupráca s vedeckými, kultúrnymi 
a vzdelávacími inštitúciami, ochrana zbierkového fondu,  agenda cestovného ruchu, zastupovanie 
kolegyne, 
- odborný pracovník (lektor) , s nasledovnými činnosťami– múzeum - výskumná, dokumentačná 
a zbierkotvorná práca, starostlivosť o zbierky, príprava výstav, spolupráca s vedeckými, kultúrnymi 
a vzdelávacími inštitúciami, ochrana zbierkového fondu, zastupovanie kolegu 
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- samostatný odborný knihovník,  s nasledovnými činnosťami – knižnica – samostatné vykonávanie 
knihovníckej práce a akvizície knižničných dokumentov, katalogizácia, knižnično-informačné služby, 
kultúrno-výchovná činnosť, štatistika, zastupovanie  
- samostatný odborný knihovník, s nasledovnými činnosťami - knižnica – samostatné vykonávanie 
knihovníckej práce a akvizície knižničných dokumentov, katalogizácia, knižnično-informačné služby, 
kultúrno-výchovná činnosť, štatistika , zastupovanie 
- odborný referent, s nasledovnými činnosťami – informačná kancelária – zber, spracovanie a šírenie 
informácií, spolupráca s ostatnými komunikačnými centrami, práca s médiami, propagácia podujatí, 
spolupráca pri organizovaní podujatí, zastupovanie, agenda cestovného ruchu a športu na území 
mesta Krupina. 
- upratovačka, zodpovedá za čistotu a poriadok  kancelárskych a spoločných priestorov  budovy kina, 
múzea, knižnice, amfiteátra, informačnej kancelárie, v rozsahu podľa pracovnej zmluvy a pracovnej 
náplne.  

Čl. II. 
 

(1) Tento Dodatok č. 1 k organizačný poriadok Mestského úradu v Krupine vydal primátor mesta dňa 
30.1 2020 a so  zástupcami zamestnancov bol prerokovaný dňa 31.1. 2020. 

(2) Tento Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Krupine nadobúda účinnosť 
dňom 1.2. 2020 a je neoddeliteľnou súčasťou doterajšieho organizačného poriadku MsÚ účinného 
od 1.6. 2019..  

 
            
            
            
                      ......................................................... 

  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


