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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje               Komárno 
67256/46179/PRI/2017 13.11.2017

Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
12.10.2017

Dňa  12.10.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Rád by som si pozrel najnovšiu verziu štruktúry úradu so všetkými číslami. Nie sú 
potrebné mená, len čísla a aj tú, keď si nastúpil na úrad.

2. Aké sú  vnútorné  predpisy,  alebo  smernice,  na  základe  ktorých riadite  tento  úrad 
a mesto. 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Platnú štruktúru viď. v prílohe č. 1. alebo: http://komarno.sk/content/file/Info/2017/Pr
%C3%ADloha%20%C4%8D_%201%20k%20OP%2001_08_2017.pdf 

2. Mestský úrad v Komárne má vnútroorganizačné dokumenty, na základe ktorých úrad 
funguje. Týmito dokumentmi sú základné predpisy, smernice, poriadky:

a. Štatút Mesta Komárno
b. Štatút Mestskej polície v Komárne
c. Organizačný poriadok Mestského úradu Komárno
d. Pracovný poriadok Mesta Komárno
e. Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 

č.553/2003 Z.z.
f. Kolektívna zmluva ZO OZ pracovníkov školstva a vedy v Komárne
g. Smernice – viď. v  prílohe 

S pozdravom 
        

 Ing. László Stubendek
       primátor mesta 

Príloha č. 1
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Číslo Názov smernice Zodpo-
vedný

Účinnosť Doplnené - 
zrušené 

čím
4/2003 Smernica o formálnej úprave registratúrnych záznamov mesta SSO 01.07.2003
5/2003 Smernica pre podpisovanie písomností a dokladov 01.07.2003
6/2004 Smernica pre organizáciu služobnej autoprevádzky OVS 15.06.2004
2/2005 Smernica, ktorými sa určujú zásady hodnotenia zamestnancov mesta 

Komárno pre priznanie osobného príplatku a odmien
EO 01.09.2005

3/2005 Smernica na zabezpečenie budov MsÚ a evidencia kľúčov OVS 01.09.2005

4/2005 Smernica  o vedení  evidencie,  účtovaní,  odpisovaní 
a inventarizácii majetku mesta Komárno

EO 01.05.2008

Dodatok č. 1 k smernici č. 4/2005 30.04.2008

Dodatok č. 2 k smernici č. 4/2005 23.06.2008

Dodatok č. 3 k smernici č. 4/2005 14.01.2009

1/2006 Smernica,  ktorou  sa  vydáva  Registratúrny  poriadok 
a registratúrny plán Mestského úradu v Komárne

SSO 16.01.2006

2/2006 Smernica,  ktorou  sa  upravuje  postup  pri  nakladaní  so 
zvukovými  záznamami  z rokovaní  orgánov  Mesta 
Komárno a Mestského zastupiteľstva v Komárne

SSO 17.01.2006

5/2006 Smernica,  ktorou  sa  upravuje  dochádzka  zamestnancov 
mesta  na  Mestskom  úrade  v Komárne  pomocou 
dochádzkového terminálu

01.06.2006

3/2007 Smernica  na  prevádzkovanie  kamerového  informačného 
systému Mesta Komárno

01.12.2007

1/2008 Smernica o vedení účtovníctva 01.05.2008

2/2008 Smernica  o vedení  účtovníctva,  vykonaní  inventarizácie, 
zaokrúhľovaní  peňažných  súm,  zostavení  účtovnej 
závierky, archivácia a prevod účtovníctva na menu euro

15.10.2008

bez čísla Smernica BOZP ÚOO 01.01.2009

1/2010 Smernica pre obeh účtovných dokladov FO 10.08.2010

3/2010 Smernica na vyobrazenie, evidovanie, ochranu, používanie 
a vyraďovanie pečate a pečiatok mesta

20.04.2010

3/2010 Smernica na vyobrazenie, evidovanie, ochranu, používanie 
a vyraďovanie pečate a pečiatok mesta

20.04.2010

1/2011 Smernica pre organizáciu služobnej autoprevádzky 14.11.2011

1/2012 Smernica pre obeh účtovných dokladov FO 01.03.2012

Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2012 05.08.2014

Dodatok č. 2 k smernici č. 1/2012 21.10.2014

Dodatok č. 3 k smernici č. 1/2012 13.02.2015

Dodatok č. 4 k smernici č. 1/2012 01.04.2015

Dodatok č. 5 k smernici č. 1/2012 20.04.2015

Dodatok č. 6 k smernici č. 1/2012
Dodatok č. 7 k smernici č. 1/2012
Dodatok č. 8 k smernici č. 1/2012

1/2015 Smernica  o vykonávaní  predbežnej  a priebežnej  finančnej 
kontroly

FO 24.02.2015

Dodatok č. 1 k smernici č. 1/2015 01.04.2015
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Dodatok č. 2 k smernici č. 1/2015 06.11.2015

2/2015 Smernica  o vybavovaní  podnetov  súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

17.06.2015

Príloha č. 1 k Smernici o vybavovaní podnetov súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

1/2016 Smernica,  ktorou  sa  upravuje  postup  pri  sprístupnení 
informácií v podmienkach Mesta Komárno

PO 09.02.2016

2/2016 Smernica,  ktorou  sa  upravuje  postup  pri  zverejnení 
informácií  na  úradnej  tabuli  a na  webovom  sídle  Mesta 
Komárno

PO 09.02.2016
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