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Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline

§ 1
Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline je základnou organizačnou právnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov mestského úradu.
Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia a tiež ich vzájomné vzťahy. 

P R V Á   H L A V A

Právne postavenie mestského úradu

§ 2
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. 
Mestský úrad zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou: 
	odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a primátora, 
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a v daňovom konaní, 
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ako aj rozhodnutia primátora. 
	Mestský úrad najmä:
	zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta – t. j. mestského zastupiteľstva a primátora, 

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestského zastupiteľstva – t. j. mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a pod. 
zabezpečuje na požiadanie písomnú agendu hlavného kontrolóra, 
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí primátora a vypracúva písomné rozhodnutia primátora (v rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), 
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, 
zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy. 

§ 3
Právne postavenie mestského úradu

	Vnútornú organizáciu mestského úradu určuje na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. 

Mestský úrad nie je právnickou osobou.
Mestský úrad nemá právnu subjektivitu. 
Mestský úrad má sídlo v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. 1.

§ 4
Financovanie a hospodárenie mestského úradu

	Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok. 



D R U H Á   H L A V A 

Postavenie volených orgánov vo vzťahu k mestskému úradu

§ 5
Postavenie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä nasledovné úlohy: 
	schvaľuje Organizačný poriadok mestského úradu a jeho prípadné zmeny a doplnky,

rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, 
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta a finančných zdrojov mesta a kontroluje finančné hospodárenie s ním, 
schvaľuje Poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,
schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov mesta,
schvaľuje rozpočet mesta – vrátane časti týkajúcej sa mestského úradu – jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie. 
	Mestské zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom mestskom záujme. Mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené zasahovať do výlučnej právomoci a pôsobnosti primátora mesta.






§ 6
Postavenie primátora

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. 
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. 
V daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom. 
	Zastupuje mesto navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám. 

Primátor je voleným orgánom mesta a volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách. 
Voľbou do funkcie primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer.
Primátor je pre výkon verejnej funkcie uvoľnený zo zamestnania. 
Doterajší pracovný pomer mu zostáva zachovaný za podmienok stanovených v  Zákonníku práce. 
Na pracovno-právne postavenie primátora sa vzťahuje osobitný právny predpis. 
	Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy: 

	vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, Štatútom mesta Žilina a všeobecne záväznými nariadeniami mesta, 

rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, Štatútom mesta Žilina, alebo  týmto organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 
v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie, 
udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach, 
	schvaľuje podanie žalôb
	 určuje počty zamestnancov mesta ako aj počty zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu
	Primátor môže delegovať na prednostu mestského úradu nasledovné právomoci: 

	v majetkovo-právnych vzťahoch:

	podpisovať a dávať k úhrade faktúry do výšky, ktorú upravuje samostatné poverenie primátora, 

uzatvárať zmluvy, ak dohodnutá suma tovarov, prác a činností je do výšky, ktorú upravuje samostatné poverenie primátora,
	v oblasti pracovno-právnych vzťahov: 

	po uzatvorení pracovnej zmluvy plniť všetky povinnosti, ktoré má organizácia voči zamestnancovi podľa Zákonníka práce, 
	dojednávať dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru,

	v oblasti administratívno-právnych vzťahov: 

	vybavovať všetky podania, najmä žiadosti, sťažnosti a návrhy, ak ich riešenie nespadá do výlučnej právomoci primátora. 

	Primátor môže delegovať niektoré právomoci aj na iné osoby, pokiaľ to pripúšťa zákon a tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline.






§ 7

Postavenie zástupcu primátora k mestskému úradu

	Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého volí mestské zastupiteľstvo z radov svojich poslancov spravidla na celé funkčné obdobie. 

Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer k mestu. 
Zástupca primátora je pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania. 
Mesto Žilina poskytuje zástupcovi primátora za jeho výkon činnosti primeranú odmenu. 
Výšku odmeny stanovuje mestské zastupiteľstvo. 
	Zástupca primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

-     koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva  
      a mestským úradom, 
	koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom, 

zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, 
koordinuje a zjednocuje činnosti komisií mestského zastupiteľstva, 
kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách, 
zabezpečuje kontakt medzi poslancami, primátorom a prednostom mestského úradu, 
podieľa sa spolu s primátorom a zamestnancami mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, 
zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta, 
vedie zasadnutia mestskej rady, 
	Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie rozhoduje zástupca primátora aj vo veciach, na ktoré bolo primátorom vydané osobitné písomné splnomocnenie, a to aj nad rámec uvedený v ods. 2 tohto ustanovenia, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou. 


§ 8

Postavenie hlavného kontrolóra

	Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Žilina. 

Do funkcie ho volí mestské zastupiteľstvo a jemu je aj za výkon činnosti zodpovedný. 
	Hlavný kontrolór vo vzťahu k mestskému úradu najmä :

	kontroluje plnenie úloh obce, v rámci rozsahu svojej právomoci,
	kontroluje dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

	hospodárení a nakladaní   s majetkom mesta, 
	kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta,
	kontroluje vybavovanie sťažností , podaní a petícií

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 
mesta,
	kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto organizačného   
	poriadku jednotlivými oddeleniami úradu,

- a ďalšie úlohy vyplývajúce zo   zákona o obecnom zriadení a osobitných predpisov
	Pri výkone úloh uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov mesta. 
	Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta. Hlavný kontrolór vedie evidenciu všetkých sťažností, podaní a  petícií. 



T R E T I A   H L A V A

Organizácia mestského úradu

§ 9

Úvodné ustanovenie

	Mestský úrad je tvorený zamestnancami mesta. 

Na čele mestského úradu je prednosta mestského úradu. 
Mestský úrad sa člení na: 

kanceláriu primátora
útvar hlavného kontrolóra
úsek prednostu
odbor organizačný a vnútornej správy
odbor ekonomický
odbor právny a majetkový
odbor školstva a mládeže
odbor sociálny a bytový
odbor hlavného architekta
odbor stavebný a životného prostredia
odbor dopravy a  komunálnych služieb
	Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec odbor, ktorý obvykle príbuzné činnosti vykonáva. 

V sporných prípadoch rozhoduje prednosta úradu. 




§ 10

Prednosta mestského úradu

	Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. 
Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy: 
	organizuje prácu mestského úradu, 

riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu, 
zostavuje návrh rozpočtu mestského úradu, sleduje jeho čerpanie a plnenie, 
kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosti mestského úradu 
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu, 
stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta, 
je oprávnený konať vo veciach odborných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú zákonom, Štatútom mesta Žilina, alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta pracujúcich na mestskom úrade, 
v súčinnosti s primátorom organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia 
podpisuje spolu s primátorom zápisnice mestského zastupiteľstva, 
zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. 
	Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s platnou právnou úpravou. 


Odbory mestského úradu

§ 11

Úvodné ustanovenia

	Odbory mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi na čele s vedúcimi odborov. 

Jednotlivé odbory medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých odborov mestského úradu. 
	Obsahová náplň činnosti jednotlivých odborov je uvedená v prílohe tohto organizačného poriadku. 

Odbory plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:
	zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta, 

pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní, 
pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, 
koordinujú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,  podnikateľských a ostatných subjektov mesta, 
	organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto. 
	Odbory plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta úradu, primátor a zástupca primátora, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého odboru mestského úradu. 

Odbory mestského úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia mesta, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými odbormi, mestskou políciou, prípadne s ďalšími štátnymi orgánmi.
Niektoré odbory sa členia na oddelenia.

§ 12
V organizácii a riadení práce odborov mestského úradu sa musia uplatňovať najmä tieto základné princípy: 
	spolupráca odborov pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých odborov, 

koordinácia stanovísk, 
riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – vedúcimi odborov. 
Spory sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta mestského úradu. 

§ 13

Vedúci odboru mestského úradu

	Vedúci odborov sú podriadení prednostovi mestského úradu. 

Vedúci odborov zabezpečujú a zodpovedajú za plnenie úloh, ktoré príslušnému odboru vyplývajú z obsahovej náplne činnosti jednotlivých odborov a vytvárajú pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky. Sú zodpovední za správne a včasné vypracovanie a realizáciu uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ako i za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy. 
Vedúci odboru pri výkone svojej funkcie zabezpečuje najmä tieto úlohy: 
	riadi a zodpovedá za prácu odboru v plnom rozsahu, 
	riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov odboru, ako aj plnenie úloh, 

zodpovedá za kvalitné spracovanie písomných materiálov,
informuje zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť, 
spolupracuje s vedúcimi ostatných odborov, 
stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a vytvára im vhodné pracovné podmienky, 
dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
zúčastňuje sa zasadnutí orgánov mestského zastupiteľstva a verejných zhromaždení s občanmi mesta, 
zabezpečuje, aby na oddelení bola vedená úplná a prehľadná dokumentácia pracovno-právnych a iných predpisov, smerníc a uznesení potrebných pre prácu odboru, 
sleduje a eviduje právne normy, podľa nich doplňuje povinnosti ukladané zákonmi mestu, ktoré podľa charakteru patria do náplne ním riadeného odboru, a to na základe splnomocnenia stanoveného v záverečnom ustanovení, 
určuje pre každého zamestnanca pracovnú náplň a túto v závislosti od zmien právnej úpravy, príp. iných právne významných skutočností operatívne upravuje a dopĺňa. 


Š T V R T Á   H L A V A 

ZAMESTNANCI ZAMESTNANÍ NA MESTSKOM ÚRADE

§ 14
Práva a povinnosti zamestnancov zamestnaných na mestskom úrade sú upravené v zák. č. 552/2003 Z.z. o prácach konaných vo verejnom záujme ako aj Zákonníku práce a v predpisoch na jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku mesta Žilina. 
Práva a povinnosti zamestnancov sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch, v smerniciach a príkazoch primátora ako aj smerniciach a príkazoch prednostu. 


P I A T A   H L A V A 

SPISOVÁ SLUŹBA A OBEH PÍSOMNOSTÍ

§ 15

Spisová služba

	Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na mestskom úrade zodpovedajú jednotliví vedúci odborov a prednosta mestského úradu. 

Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, včas ich vybavovať a zodpovedá za ich ochranu. 
Vyhotovovanie, odosielanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu podrobne upravuje Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Mestského úradu v Žiline.



§ 16

Obeh písomností

  Na obehu písomností sa zúčastňujú jednotlivé odbory mestského úradu, prednosta mestského úradu a primátor, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú. 
Podrobnejšia úprava obehu písomnosti je obsiahnutá v Registratúrnom poriadku mesta Žilina.
	 Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú „Zásady pre obeh účtovných dokladov“.



Š I E S T A   H L A V A

PEČIATKY

§ 17
1.   Mesto používa na výkon originálnych a prenesených kompetencií úradné pečiatky.
      Úradná pečiatka je okrúhla s kruhopisom.
2.   Úradná pečiatka s erbom  a v kruhopise veľkým písmom uvedeným názvom MESTO
      ŽILINA sa požíva na písomnosti vydávané mestom podľa zákona o obecnom zriadení 
      a vo veciach v ktorých prešla pôsobnosť na mesto podľa podľa zák.č.416/2001Z.z.
3.   Úradná pečiatka so štátnym znakom a v kruhopise veľkým písmom uvedeným názvom  
      mesta  SLOVENSKÁ REPUBLIKA sa požíva na písomnosti vydávané mestom pri   
      výkone štátnej správy podľa osobitných predpisov.
 4.  Primátor používa okrúhlu pečiatku uprostred so znakom mesta (znakom Slovenskej 
      republiky) s textom „MESTO ŽILINA“.
5.   Mestský úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku s textom „Mestský úrad v Žiline“.

Pečiatky sú označené poradovým číslom a evidenciu o ich pridelení vedie poverený zamestnanec mesta. 

S I E D M A   H L A V A

OCHRANA MAJETKU MESTA

§ 18

Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zodpovedá primátor, prednosta mestského úradu, vedúci odborov, oddelení ako aj ďalší zamestnanci zamestnaní na mestskom úrade v rozsahu svojej pôsobnosti. 
Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov pri ochrane majetku mesta v objektoch mestského úradu upravujú „Zásady na ochranu majetku“.
Súčasťou „Zásad na ochranu majetku“ je aj spôsob rozdelenia a úschovy kľúčov od dverí a brán objektov v užívaní mestského úradu. 


Ô  S M A   H L A V A

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 19

	Vedúci zamestnanci mesta Žilina sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a u zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania v deň nástupu do zamestnania. 

Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami. Zamestnanci mesta musia potvrdiť písomne oboznámenie sa s týmto organizačným poriadkom a jeho zmenami a doplnkami. Doklady o tom sa zakladajú do osobných spisov zamestnancov. 
Vedúci zamestnanci sú zároveň povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie. 	
	Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline je k dispozícii pracovníkom mestského úradu u vedúcich jednotlivých odborov, prednostu mestského úradu a u primátora, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnuť. 

Primátor mesta sa splnomocňuje na doplnenie náplne práce jednotlivých odborov, a to na základe návrhov predložených vedúcimi jednotlivých odborov prostredníctvom prednostu mestského úradu, alebo ak vyvstane potreba takéhoto doplnenia na základe zákona, prípadne iných významných skutočností. 
Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 29.októbra2007,uznesením č. _____________.
	Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline nadobúda účinnosť dňom 1.novembra 2007.
	Týmto sa zároveň ruší Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline zo dňa 24.4.2006



V Žiline, dňa  8.10.2007

									Ivan Harman
								           primátor mesta


Príloha Organizačného poriadku.
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Žiline

Organizácia MsÚ je členená na kanceláriu primátora, úsek prednostu  a vecne príslušné a prierezové odbory .
Kancelária primátora
sekretariát 
referát protokolu a propagácie

Útvar hlavného kontrolóra
Úsek prednostu
sekretariát
referát PO a BOZP
referát krízového manažmentu
referát komunikácie s verejnosťou  
	referát cestovného ruchu, kultúry a športu
	referát pre strategický rozvoj mesta a grantové projekty 
Odbory MsÚ
odbor organizačný a vnútornej správy
odbor ekonomický
	odbor právny a majetkový

odbor školstva a mládeže
odbor sociálny a bytový
odbor hlavného architekta
odbor stavebný a životného prostredia
odbor dopravy a  komunálnych služieb

Odbor organizačný a vnútornej správy sa člení na oddelenia:

a) 	Oddelenie organizačné sa člení na referáty:
	referát organizačný 

referát personálny 
referát mzdovej učtárne
	referát matriky a vnútorných vecí
b) 	Oddelenie vnútornej správy sa člení na referáty:
referát hospodárskej správy
referát správy budov
	referát prevádzkovotechnický
	registratúrne stredisko 
stravovacia jednotka
dielňa
c) 	Oddelenie informatiky 
d) Klientske centrum
Odbor ekonomický

a) 	Oddelenie finančné sa člení na referáty:
referát rozpočtu
referát finančného manažmentu
referát financovania prenesených a originálnych kompetencií  
b) Oddelenie účtovníctva
referát účtovníctva  
c) 	Oddelenie správy miestnych  daní 
referát správy miestnych daní 
Odbor právny a majetkový

a) 	Oddelenie právne sa člení na referáty:
	referát majetkovo-právny a legislatívy 

referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania 
referát exekúcií a vymáhania pohľadávok 
referát priestupkov
b) Oddelenie majetkové sa člení na referáty:
	referát evidencie mestského majetku 

referát správy mestského majetku 
referát nakladania s mestským majetkom 
referát evidencie dokumentov obchodných spoločností
Odbor školstva sa člení na referáty:
referát vzdelávania 
referát základných škôl 
referát materských škôl 
referát detí a mládeže
Odbor sociálny a bytový sa člení na referáty:
 referát sociálnych služieb 
 referát bytový 
	 referát zdravotníckych služieb
Odbor hlavného architekta sa člení na referáty:
referát územného plánu a urbanizmu
referát architektúry
	referát dopravy, zelene a inžinierskych sietí
referát správy digitálnych ÚPN, ÚPP a PD
Odbor stavebný a životného prostredia sa člení na referáty:
referát stavebného poriadku (stavebný úrad)
referát bývania/ŠFRB/       
referát ochrany prírody a krajiny 
referát odpadového hospodárstva
Odbor dopravy a  komunálnych služieb
referát verejnoprospešných služieb - VPS 
referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a údržby miestnych komunikácií 
referát správy zelene 
referát poľnohospodárstva
referát obchodu a služieb
referát ochrany spotrebiteľa 















Kancelária primátora
sekretariát 

vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu primátora, 
vykonáva sekretárske práce, evidenciu písomností v podacom denníku, odovzdáva písomnosti podľa pokynov a zabezpečuje ich vyraďovanie skartovaním podľa smerníc,
spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev primátora a jeho zástupcu,
zabezpečuje nákup tovarov a služieb na reprezentáciu mesta a sleduje čerpanie výdavkov z reprezentačného fondu,
používa a stará sa o pridelené služobné osobné motorové vozidlo, vedie záznam o jeho prevádzke s presným stavom tachometra, zabezpečuje umývanie vozidla, bežné opravy, kontroly a údržby.

	referát protokolu a propagácie

zabezpečuje prijatia oficiálnych návštev podľa protokolu a potrebné tlmočenie počas zahraničných prijatí,

vedie Pamätnú knihu mesta a fotografickú dokumentáciu z oficiálnych návštev,
v spolupráci so sekretariátom zabezpečuje príslušné pohostenie pri oficiálnych návštevách, prijatiach a recepciách mesta,
zabezpečuje propagačné a informačné materiály pre potreby mesta.

	sekretariát zástupcu primátora

vedie databázu kontaktov na podnikateľov v žilinskom regióne,

získava sponzorské dary pre mesto Žilina, koncepčne pracuje so sponzormi od podania,
žiadostí až po výsledné poďakovanie,
získava spoluorganizátorov na kultúrne a spoločenské aktivity i na spracovanie propagačných materiálov,
zabezpečuje stretnutia vedenia mesta na podnikateľskej úrovni,
koordinuje stretnutia vedenie mesta so zástupcami tretieho sektora a cirkvami.


Útvar hlavného kontrolóra
zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh  hlavného kontrolóra.

Úsek prednostu
sekretariát

vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu prednostu, 
vykonáva sekretárske práce, evidenciu písomností v podacom denníku, odovzdáva písomnosti podľa pokynov a zabezpečuje ich vyraďovanie skartovaním podľa smerníc,
spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev prednostu a jeho zástupcu,
písomne zaznamenáva vedenia MsÚ, úlohy a ich rozposlanie na odbory,
eviduje žiadanky na prepravu služobnými motorovými vozidlami s vodičom.

	referát krízového manažmentu
 
vypracováva a vedie organizáciu a dokumentáciu krízového štábu mesta, pripravuje jeho zasadnutia,

vypracováva, dopĺňa a aktualizuje dokumentáciu systému hospodárskej mobilizácie mesta,
zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním civilnej ochrany mesta a ochrany utajovaných skutočností podľa príslušných smerníc.

	referát PO a BOZP


	zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany, ktoré mestu vyplývajú zo zákona NR SR o požiarnej ochrane,

vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany mestského úradu, 
vykonáva funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 
	referát komunikácie s verejnosťou
 
organizuje a vedie tlačové konferencie mesta,

poskytuje informácie a vyžiadané podklady pre tlačené i elektronické médiá,
informuje o všetkých dôležitých akciách spoločenského a kultúrneho života, ktoré organizuje a pripravuje mesto,
vykonáva jazykovú úpravu materiálov pre  internetové aktuality,
spracováva informácie pre internetovú stránku aktualít mesta a poskytuje živé vstupy pre elektronické médiá,
monitoruje tlač a pripravuje diskusné relácie zástupcov mesta, 
zabezpečuje úlohy na úseku ochrany osobných údajov,
zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácii podľa zák. č. 211/2001 Z.z.

	referát kultúry, cestovného ruchu a športu
            
vytvára podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít a záujmovej umeleckej činnosti v meste,

koordinuje činnosť kultúrnych inštitúcií v meste,
eviduje subjekty ZUČ a ich činnosť; pomáha im vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti a poskytuje im metodickú pomoc,
zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí v meste a podieľa sa na organizovaní významných kultúrnych podujatí organizovaných inými inštitúciami a občianskymi združeniami,
zabezpečuje vedenie kroniky mesta v slovenskom jazyku a archiváciu foto a video dokumentácie súvisiace s aktivitami mesta,
zabezpečuje realizáciu oznamovacej povinnosti organizátorov podujatí,
zabezpečuje medzinárodné kontakty mesta po organizačnej a obsahovej stránke v oblasti partnerských vzťahov, odborných ciest a reprezentácie, mládežnícke aktivity na medzinárodnej úrovni,
vedie dokumentáciu o medzinárodných vzťahoch samosprávy a vypracováva podklady pre kroniku mesta,
zabezpečuje písomný i osobný kontakt predstaviteľov a zástupcov mesta na medzinárodnej úrovni, vykonáva tlmočnícke a prekladateľské služby,
spracováva koncepciu medzinárodných vzťahov, pripravuje návrhy na zmluvy s partnerskými mestami, sleduje ich plnenie,
spolupracuje na príprave spoločných podujatí s partnerskými mestami, propagácii umeleckých činností a iných aktivít počas výmenných podujatí,
zabezpečuje odborníkov a podklady na medzinárodné semináre, ktorých organizátorom či účastníkom je mesto Žilina, pripravuje medzinárodné semináre, na ktorých sa mesto podieľa a zabezpečuje pobyt zahraničných hostí na území Žiliny,
	spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako i so záujmovými združeniami obyvateľov mesta,
vedie prehľad o organizáciách tretieho sektora pôsobiacich v meste a o ich činnosti,
koordinuje ich činnosť a pomáha vytvárať podmienky pre rozvoj ich aktivít zameraných na prospech občanov mesta,
spolupodieľa sa na organizovaní podujatí tretieho sektora, ktoré majú všeobecne prospešný charakter, 
	pri propagácii mesta koordinuje spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR, sekciou cestovného ruchu, Asociáciou informačných centier Slovenska, s ďalšími štátnymi orgánmi , jednotlivými odbormi mestského úradu a TIK mesta,
zabezpečuje propagačné a informačné materiály pre potreby mesta,
zabezpečuje propagáciu mesta prostredníctvom výstav cestovného ruchu, propagačných publikácií,
vytvára podmienky pre rozvoj telovýchovných a športových aktivít v meste,
spolupracuje a metodicky usmerňuje organizovanie telovýchovných a športových podujatí inými subjektmi,
usmerňuje využitie telovýchovných a športových zariadení vo vlastníctve mesta,
zabezpečuje organizovanie telovýchovných a športových podujatí,
spolupracuje so školami a školskými zariadeniami v oblasti telovýchovných a športových aktivít, 
	podporuje  športovo talentovanú mládež v spolupráci so športovými organizáciami,
	podporuje vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti a rekreačný šport,
	podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prevádzkovanie športových  zariadení,

	referát pre strategický rozvoj mesta a grantové projekty


	pripravuje vízie a stratégií rozvoja,
	vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja,
	vypracováva programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
	koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracovávaní programov rozvoja obcí,
	analyzuje potreby a formuluje zadania pre projekty, 

sleduje výzvy, podmienky a zdroje financovania,
	implementuje, resp. vytvára podmienky pre realizáciu projektov
monitoruje realizácie, resp. kontroluje práce na projektoch






Odbor organizačný a vnútornej správy
a) 	Oddelenie organizačné sa člení na referáty:
	referát organizačný 

referát personálny 
referát mzdovej učtárne
referát matriky a vnútorných vecí
b) Oddelenie vnútornej správy sa člení na referáty
	referát hospodárskej správy 

referát správy budov 
referát prevádzkovo-technický 
registratúrne stredisko 
stravovacia jednotka
dielňa
c) 	Oddelenie informatiky
d)	Klientske centrum – činnosti vykonávané jednotlivými pracoviskami sú podrobne                                                      upravené Smernicou prednostu Mestského úradu
Oddelenie organizačné
referát organizačný

zabezpečuje zasadnutia MZ, MR,
zabezpečuje písomnosti orgánov mesta a orgánov MZ,
archivuje zápisnice, eviduje uznesenia,
zabezpečuje styk poslaneckého zboru, komisií a VMČ s MsÚ,
spracováva a vydáva vnútroorganizačné normy MZ, MR a MsÚ,
zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb a pod.,
pripravuje a realizuje vysielanie mestského rozhlasu,
	kontroluje využívanie symboliky mesta v zmysle prijatých zásad,
 
	referát personálny

zabezpečuje personálny manažment pre  všetky organizačné útvary MsÚ a Mestskú políciu,

zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov všetkých organizačných útvarov MsÚ, poslaneckého zboru, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
vedie evidenciu zamestnancov mesta,
pripravuje a eviduje všetky písomnosti týkajúce sa personálnej práce,
pripravuje podklady pre spracovanie miezd zamestnancov MsÚ. 

	referát mzdovej učtárne


	vedie mzdové listy zamestnancov všetkých organizačných útvarov MsÚ a Mestskej polície, likviduje mzdy, náhrady miezd, odmeny a nemocenské dávky,

realizuje odvody a dane zo mzdy a odvody do fondov,
eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, rodinných prídavkov, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.

	referát matriky a vnútorných vecí

vykonáva pôsobnosť na úseku matrík,

zabezpečuje občianske obrady, životné jubileá
zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
zabezpečuje vedenie evidencie pobytu občanov a evidovanie všetkých občanov hlásených v meste Žilina na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
vedie evidenciu názvov ulíc a verejných priestranstiev, dozerá na ich označenie a eviduje ich zmeny - zabezpečuje číslovanie budov,
	vedie evidenciu strát a nálezov, zabezpečuje všetky náležitosti súvisiace s ich uverejňovaním, uschovávaním a nakladaním s nájdenými vecami, ktoré prepadli štátu,
vedie, aktualizuje a spracováva stály voličský zoznam,
	vypracúva správy o povesti občanov
vypracúva správy o pomeroch v rodinách pre účely sociálne a štátoobčianske


Oddelenie vnútornej správy

referát hospodárskej správy

zabezpečuje zasadnutia MR, MZ po technickej a materiálnej  stránke,
zabezpečuje chod MsÚ - tlačivá, kancelárske potreby, jeho   zásobovanie a materiálno-technické zabezpečenie zamestnancov,
zabezpečuje nákup na reprezentáciu mesta a sleduje čerpanie reprezentačného fondu a rozpočtu  správy MsÚ a pohotovostného fondu poslancov,
zabezpečuje uskladnenie a výdaj propagačných a informačných materiálov pre potreby mesta,
	koordinuje činnosť stravovacej jednotky

	Stravovacia jednotka

zabezpečuje distribúciu a zúčtovanie stravných lístkov,

zabezpečuje prípravu a výdaj obedov,

referát správy budov

zabezpečuje údržbu objektov v užívaní MsÚ a radnice,
vykonáva správu informačných skriniek MsÚ,
zabezpečuje opravu a údržbu mestského rozhlasu,
zabezpečuje vykonávanie revízií,
	zabezpečuje bežnú údržbu,
zabezpečuje park motorových vozidiel, ich prevádzku a údržbu,
vyhodnocuje spotrebu pohonných hmôt a olejov,
	koordinuje činnosť dielne.
	Dielňa

-    zabezpečuje opravy kancelárskeho nábytku

-    zhotovuje drobné nábytkové doplnky a prevádzkové zariadenie pre potreby výstav,  
      prezentácií 
-    zabezpečuje montáž a demontáž tribúny a predajných stánkov
-    vykonáva údržbu budov / vodárenské, elektrikárske, zámočnícke a maliarske práce /

	referát prevádzkovo-technický


	zabezpečuje upratovanie,

zabezpečuje činnosť informátorov, vrátnictvo, telefónnu ústredňu, kopírovanie a pod.
zabezpečuje chod zasadacích miestností mesta,
	vedie evidenciu a správu majetku používaného MsÚ a jeho poistenie,
	koordinuje činnosť registratúrneho strediska.

	Registratúrne stredisko (archív)


	organizuje a zabezpečuje preberanie spisov, ich evidovanie, označovanie, ukladanie, hodnotenie a vyraďovanie,

koordinuje manipuláciu so záznamami a spismi MsÚ prostredníctvom správcu registratúry úradu a administratívnych zamestnancov organizačných útvarov,
vedie evidenciu prevzatých spisov MsÚ a subjektov, ku ktorým mesto vykonáva zriaďovateľskú  pôsobnosť  podľa registratúrnych značiek.


Oddelenie informatiky

zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia ISS, GIS a jeho administráciu,
	riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
	zabezpečuje nové  softwarové aktivity pre MsÚ, doplňuje technické a programové   
vybavenie zamestnancov MsÚ,
	definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej  

siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
	zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu v oblasti obsluhy aplikačného 

programového vybavenia a poskytuje iné odborné informácie zamestnancom úradu
súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
	zabezpečuje prevádzku oficiálnych stránok mesta, zverejňovanie dokumentov na 

stránke, pravidelnú aktualizáciu, koordinuje a navrhuje modernizáciu stránky,
	zabezpečuje editovanie všetkých interných noriem mesta pred ich publikovaním



	Klientské centrum


	zabezpečuje prvý kontakt občanov s MsÚ najmä na týchto pracoviskách:

matrika, evidencia obyvateľov, domov, garáži a rekreačných chatiek, overovanie  
podpisov a odpisov listín, miestne dane, sociálne veci a bývanie, doprava,
podnikanie a komunálne služby , stavebný úrad a životné prostredie, pokladňa, podateľňa a  informácie


Odbor ekonomický

Oddelenie finančné sa člení na referáty:
	referát rozpočtu a finančného manažmentu


	zostavuje rozpočet mesta a  vykonáva jeho zmeny,

vykonáva a kontroluje finančné hospodárenie mesta pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel a opatrení,
vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov,
	riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov.

	referát financovania prenesených a originálnych kompetencií

vykonáva financovanie tých prenesených a originálnych kompetencií v rozsahu ustanovenom podľa zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktoré sú organickou súčasťou činnosti organizačných útvarov MsÚ.


referát projektového financovania

sústreďuje informácie a monitoruje možnosti získavania grantov, nenávratných a návratných finančných príspevkov od potenciálnych dozorov,
organizuje spoluprácu na príprave grantových projektov,
pripravuje analýzy a spracováva varianty možného viac zdrojového financovania akcií realizovaných mestom.

b) Oddelenie účtovníctva

referát účtovníctva

vedie účtovníctvo a zostavuje účtovné výkazy mesta,
	obstaráva platobný a zúčtovací styk,
zabezpečuje finančné plnenie zmlúv a vymáhanie pohľadávok,	
vypracúva dokumentáciu spojenú s poskytnutím grantu alebo dotácie,
	kontroluje účelovosť použitia poskytnutých prostriedkov,





c) Oddelenie správy miestnych daní
 
referát správy miestnych daní

	vykonáva správu dane z nehnuteľností,

	vykonáva správu miestnych daní za užívanie verejného priestranstva,

	vykonáva správu miestnych daní za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
	vykonáva správu miestnych daní za psa,
	vykonáva správu miestnych daní za výherné a hracie automaty,
	vykonáva správu miestnych daní za ubytovanie,

usmerňuje a vydáva povolenia na prevádzkovanie výherných a hracích automatov,
spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so miestnych správou miestnych daní,
	vymáha nedoplatky súvisiace so správou miestnych daní. 

Odbor právny a majetkový
a) Oddelenie právne sa člení na referáty:
referát majetkoprávny a legislatívy 
referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania 
referát exekúcií a vymáhania pohľadávok 
referát priestupkov
b) Oddelenie majetkové sa člení na referáty:
	referát evidencie mestského majetku 

referát správy mestského majetku 
referát nakladania s mestským majetkom
referát evidencie dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta
Oddelenie právne
Všeobecne:
poskytuje právny servis pre vedenie mesta a mestský úrad,
poskytuje právne poradenstvo orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva,
zastupuje mesto v právnych záležitostiach na základe osobitných splnomocnení,
zodpovedá za správnosť vydávaných nariadení mesta po právnej stránke.

Špecificky:
referát majetkoprávny a legislatívny

	zabezpečuje právnu stránku nakladania s majetkom mesta,

zabezpečuje právnu stránku úkonov týkajúcich sa budúceho majetku mesta,,
dohliada na legislatívny proces vydávania nariadení mesta
poskytuje právne poradenstvo v oblasti sociálnych záležitostí, vzdelávania, kultúry a ďalšej nadstavbovej oblasti a v prípade potreby zabezpečuje s tým spojené úkony,
poskytuje právne poradenstvo pre oblasť komunálnych služieb a v prípade potreby zabezpečuje s tým spojené úkony.
	referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania


	zabezpečuje po právnej stránke uzatváranie zmlúv mestom a dáva usmernenia v tomto procese,

posudzuje a zabezpečuje záležitosti reštitučných nárokov,
dohliada na proces verejného obstarávania organizovaný mestským úradom,
poskytuje právne poradenstvo v oblasti investičnej výstavby, územného rozvoja, stavebného poriadku a podobných oblastiach a v prípade potreby zabezpečuje s tým spojené úkony,
poskytuje právne poradenstvo pre oblasť organizačnú a vnútornej správy a v prípade potreby zabezpečuje právnu stránku s tým spojených úkonov.

	referát exekúcií a vymáhania pohľadávok


	zabezpečuje právne úkony v procese vymáhania daňových nedoplatkov,

zabezpečuje právne úkony pri vymáhaní pohľadávok mesta vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
zabezpečuje právne úkony pri vymáhaní pohľadávok mesta v rámci konkurzného alebo vyrovnávacieho konania,
dohliada na proces exekúcií realizovaný exekútormi.

	referát priestupkov

prejednáva a rozhoduje priestupky na všetkých úsekoch verejnej správy vykonávanej MsÚ v spolupráci s odbornými pracovníkmi príslušného odboru,

	vedie centrálnu evidenciu priestupkov.


Oddelenie majetkové
referát evidencie majetku mesta

zabezpečuje majetko-právne usporiadanie mestského majetku,
zabezpečuje zápisy majetku mesta do katastra nehnuteľností,
preveruje vlastnícke a užívateľské vzťahy,
zabezpečuje analýzu a doklady pri prevodoch majetku mesta, delimitácia dodatočne zisteného majetku mesta,
vyhľadáva nový a neusporiadaný majetok,
zabezpečuje zmeny v katastri nehnuteľností, hlásenky zmien,
zabezpečuje daňovú povinnosť mesta pri drobení poľnohospod. pôdneho fondu,
zabezpečuje zmluvné vzťahy k majetku iných právnických a fyzických osôb užívaného mestom. 

referát správy majetku mesta

zabezpečuje evidenciu a spravovanie majetku mesta,
zabezpečuje administratívne a technicky nakladanie s majetkom mesta,
zabezpečuje evidenciu a účasť na exekútorských konaniach,
pripravuje podklady a zabezpečuje inventarizáciu mestského majetku,
vedie evidenciu žiadostí v súvislosti s nakladaním majetku mesta a pripravuje podklady pre poradné orgány mesta,
napomáha a metodicky usmerňuje správcovské organizácie. 

referát nakladania s majetkom mesta

	pripravuje podklady pre ponukové konania na odpredaj majetku vo vlastníctve mesta,

zabezpečuje vynímanie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu,
pripravuje doklady a podklady pre daňovú povinnosť viažucu sa k majetku mesta,
zabezpečuje a predkladá štatistické údaje za majetok vo vlastníctve mesta.



referát evidencie dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou
mesta

vedie evidenciu všetkých dokumentov týkajúcich sa právneho postavenia obchodných spoločností mesta,
vedie evidenciu zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach,
pripravuje návrhy na personálne zmeny zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností pre MZ,
eviduje všetky podklady pre rokovanie zástupcov  mesta v orgánoch obchodných spoločností.

Odbor školstva a mládeže
referát vzdelávania
	vytvára podmienky pre rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta,

koordinuje činnosť vzdelávacích inštitúcií v meste,
vedie prehľad o vzdelávacích inštitúciách v meste a pomáha im vytvárať podmienky pre rozvoj ich aktivít smerom k občanom,
organizuje, resp. spolupracuje pri organizovaní verejných vzdelávacích aktivít v meste.
	referát základných škôl
zabezpečuje činnosti súvisiace so zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení,

vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť základných škôl, 
	zabezpečuje výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni - vo veciach základných škôl, školských stravovní, ktorých je mesto zriaďovateľom,
	spracováva podklady pre určenie školských obvodov pre jednotlivé školy formou VZN,
vedie písomnú agendu a organizačne zabezpečuje rokovania mestskej školskej rady,
sumarizuje požiadavky na rozpočet základných škôl, ktorých je mesto zriaďovateľom, príp. neštátnych školských zariadení
spracováva ekonomické analýzy rozpočtu škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom, príp. neštátnych školských zariadení
zabezpečuje a koordinuje prevádzku dát a programového vybavenia používaného školami a školskými zariadeniami, ktorých je mesto zriaďovateľom.
	vytvára podmienky na stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach pri školách, ktorých je mesto zriaďovateľom,
	dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti školského stravovania,
	vykonáva poradenskú činnosť pre zariadenia školského stravovania,
spracúva ekonomické analýzy rozpočtu školských stravovacích zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,
	referát materských škôl


	zabezpečuje činnosti súvisiace so zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení,

zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni - vo veciach materských škôl, školských stravovní, ktorých je mesto zriaďovateľom,
zostavuje rozpočet materských škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom, príp. neštátnych školských zariadení
spracováva ekonomické analýzy rozpočtu škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom , príp. neštátnych školských zariadení.

	referát detí a mládeže


	vytvára podmienky pre rozvoj mládežníckych aktivít v meste,

spolupracuje s občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti detských a mládežníckych aktivít a koordinuje ich činnosť,
pomáha im vytvárať podmienky pre rozvoj ich činnosti a poskytuje im metodickú pomoc,
eviduje kluby mládeže pôsobiace v meste a poskytuje im metodickú pomoc,
	spolupracuje so školami a školskými zariadeniami, ktorých je mesto zriaďovateľom, v oblasti detských a mládežníckych aktivít,
vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v problematike hmotnej núdze detí a žiakov.

Odbor sociálny a bytový
referát sociálnych služieb

	poskytuje poradenstvo pri riešení sociálnej problematiky rodín s deťmi, dôchodcov a osôb vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,

spolupracuje pri sanácii rodiny a výkone výchovných opatrení voči mladistvým,
zabezpečuje opateru dieťaťa v núdzi,
podieľa sa na riešení problematiky dôchodcov odkázaných na cudziu pomoc,
spolupôsobí pri resocializácii občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,
zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s prevádzkou a zriaďovaním zariadení sociálnych služieb,
riadi a kontroluje detské jasle, kluby dôchodcov a jedálne,
pripravuje podklady nevyhnutné pre rozhodovanie o poskytnutí opatrovateľskej služby,
	zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby,
	pripravuje rozhodnutia pre dávky v hmotnej núdzi,
	vykonáva činnosti aj pre spoločný obecný úrad,

	referát bytový


	  zabezpečuje agendu súvisiacu s nájomnými, obecnými bytmi a bezbariérovými    

  bytmi, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
	  pripravuje podklady k žrebovaniu nájomných bytov,  
	vedie agendu súvisiacu s nájmom izieb na ubytovniach vo vlastníctve mesta, zabezpečuje kontroly v nájomných, obecných a bezbariérových bytov na podnet občanov
	spolupracuje so správcovskou spoločnosťou spravujúcou bytový fond mesta ,
	uskutočňuje šetrenia a pripravuje podklady k stanoviskám mesta pre iné orgány v bytových otázkach,
pripravuje podklady k vydaniu súhlasu k trvalému pobytu cudzincov.
	vedie agendu súvisiacu s nájmom izieb v ubytovni vo vlastníctve mesta

	referát zdravotníckych služieb

pripravuje podklady pre schválenie ordinačných hodín neštátnych zdravotníckych zariadení,

podieľa sa na realizácii preventívnych programov,

Odbor hlavného architekta

	referát územného plánu a urbanizmu
	referát architektúry

referát  dopravy, zelene a inžinierskych sietí 
	referát správy digitálnych ÚPN, ÚPP a PD

referát územného plánu a urbanizmu 

-	plní úlohy mesta ako orgánu územného plánovania ,
-	zabezpečuje napĺňanie územného plánu a všetkých úloh spojených s územno-plánovacími podkladmi a dokumentáciami mesta, 
-	zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmeny a doplnky na území mesta,
- 	vypracováva zadávacie dokumenty územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov pre potreby mesta,
- 	podieľa sa pri spracovaní koncepcie strategického rozvoja mesta a zabezpečuje jej dodržiavanie v praxi,  
- 	koordinuje schválené a overuje nové rozvojové zámery na regionálnej a miestnej úrovni,
- 	vydáva územno-plánovacie informácie,
-	vydáva stanoviská k návrhom dokumentov týkajúcich sa rozvoja územia mesta alebo činností v meste, 
-	vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom a urbanisticko-architektonickým štúdiám, 
-	vydáva stanoviská k podkladom pre koordináciu majetkovo-právnych operácií z hľadiska zámerov mesta a súladu s územným plánom mesta, 
- 	zabezpečuje a spracováva návrhy overovacích štúdií problémových lokalít v meste, 
- 	zabezpečuje koordináciu s obstarávateľmi a spracovateľmi územných plánov susedných miest a obcí a s územným plánom VÚC a euroregiónu,
- 	podieľa sa na spracovaní súťažných podmienok pre urbanisticko-architektonické súťaže na riešenie významných plôch v meste, pripravuje a spolupodieľa sa na spracovaní rozvojových programov mesta v oblasti bývania, energetiky, ekonomiky, certifikácie,

	referát architektúry

-	plní úlohy mesta pri usmerňovaní investičnej činnosti v meste a na základe poverenia zastupuje mesto ako orgán dotknutý v územnom a stavebnom konaní , 
- 	posudzuje projektové dokumentácie a vydáva záväzné stanoviská za mesto k územnému a stavebnému konaniu, 
- 	vydáva vyjadrenia za mesto k investičným zámerom, architektonickým a architektonicko-urbanistickým štúdiám, 
- 	podieľa sa na príprave investičných zámerov mesta, 

- 	zabezpečuje poradenskú, konzultačnú a expertnú činnosť v oblasti výstavby,
- 	zabezpečuje úlohy v oblasti pamiatkovej obnovy, 
- 	v potrebnom rozsahu zabezpečuje koordináciu s pamiatkovým úradom pri investičných činnostiach v MPR a pri objektoch zapísaných v Zozname pamiatkového fondu SR (PF SR), objektov a území navrhovaných na zápis do Zoznamu PF SR, ako aj objektov zapísaných v Zozname pamätihodností mesta, 
-	vedie a dopĺňa evidenciu pamätihodností mesta v zmysle príslušného VZN,
-	vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu reklamných informačných a propagačných zariadení na území mesta,
- 	vydáva vyjadrenia k umiestňovaniu letných sedení a predajných stánkov na území mesta,
- 	spolupracuje s poverenými odbormi MsÚ pri návrhu metodických materiálov, smerníc a všeobecno-záväzných nariadení pôsobiacich ku kultivácii verejných priestorov mesta a zabezpečujúcich koordinovaný postup príslušných orgánov k problémom prostredia na území mesta Žilina, 
- 	zabezpečuje podklady a organizuje urbanisticko-architektonické a výtvarné súťaže a výstavy,

referát dopravy, zelene a inžinierskych sietí

- 	v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti dopravy, zelene a inžinierskych sietí, 
- 	podieľa sa na obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územných plánoch,
-	posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia, 
-	vykonáva koncepčnú činnosť pre urbanistický rozvoj územia z hľadiska dopravy, zelene a inžinierskych sietí, 
- 	eviduje plochy dopravy, verejnej zelene a inžinierske siete v rozsahu potrebnom pre územné plánovanie, 
- 	poskytuje metodickú, technickú a odbornú pomoc pri zabezpečení dokumentov v oblasti organizácie, riadenia a regulácie dopravy, 
-	zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene, 
-	koordinuje urbanisticko-krajinárske štúdie, generel zelene, mestskej zelene a územného systému ekologickej stability (ÚSES),
-	určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu, 
- 	sleduje a koordinuje činnosti podnikov a organizácií, ktoré spravujú a prevádzkujú verejné inžinierske siete s dôrazom na posudzovanie koncepčných zásad podľa územného plánu a záujmov mesta,
- 	vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese, 

	referát správy digitálnych ÚPN, ÚPP a PD

spravuje a dopĺňa mestský informačný systém (MIS) o územnoplánovacie podklady (ÚPP), územné plány (ÚPN) a projektové dokumentácie (PD) spracované v GIS,

spravuje grafický informačný systém (GIS) mesta, 
napĺňa dáta GIS-MIS, spolupracuje s externými dodávateľmi dát (správcovia GIS, Správa katastra), 
zabezpečuje výstupy z GIS-MIS, 
je správcom mapových podkladov mesta a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.

      
Odbor stavebný a životného prostredia
referát stavebného poriadku (stavebný úrad)
referát bývania/ŠFRB/       
referát ochrany prírody a krajiny 
referát odpadového hospodárstva

	referát stavebného poriadku - Stavebný úrad



	vykonáva pôsobnosť stavebného úradu pri vydávaní:
	územných rozhodnutí, rozhodnutí o chránenej časti krajiny ustanovujúce jej  hranice, rozhodnutí  o stavebnej uzávere,
	stavebných povolení, rozhodnutí o odstránení stavby,
	kolaudačných rozhodnutí,
	povolení terénnych úprav,

zmeny účelu užívania stavby,
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
	rozhodnutí o vyprataní stavby,                  
	prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a  
	povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona, ukladá pokuty, zabezpečuje priestupkové konania,
vydáva potvrdenia z archívnych kníh o stavbách, archivuje overenú dokumentácie v rámci konaní v zmysle stavebného zákona,
	spolupracuje s odborom hlavného architekta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach v súlade s vymedzenými kompetenciami


	referát bývania /ŠFRB/


	poskytovanie informácií žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona NR SR  o Štátnom fonde rozvoja bývania,

preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory,
prijímanie a overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
predloženie overenej žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania.
počas platnosti zmluvy u žiadateľov - fyzické osoby zabezpečuje:
	výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania,

kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu,
	kontrola súladu realizácie stavieb s projektovou dokumentáciou.
referát ochrany prírody a krajiny

	vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,

zabezpečuje úlohy na úseku náhradnej výsadby,
	pripravuje rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, zabezpečuje ochranu rybárstva,
schvaľuje kanalizačné poriadky a vydáva povolenia na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenie,
	vydáva súhlasy na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky,
	určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie.


	referát odpadového hospodárstva


	zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,

vydáva vyjadrenia v stavebnom konaní o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
kontrola nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
Odbor dopravy a  komunálnych služieb
referát verejno-prospešných služieb

	zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a lavičiek,

zabezpečuje správu a údržbu verejných WC,
zabezpečuje správu a údržbu cintorínov a cintorínske služby,
zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
organizovanie verejnoprospešných prác v meste,
	povoľuje vstup na verejné   priestranstvo,
	zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
zabezpečuje čistenie MK a verejných priestranstiev,
vyrubuje miestny poplatok za záber verejného priestranstva,
	zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta.

referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a údržby miestnych
komunikácií

	vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie  vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta,

vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave, vydávanie licencií,   štátny odborný dozor v cestnej doprave,
vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí a zariadení,
povoľuje parkovanie  súkromných nákladných vozidiel mimo určených parkovísk,
evidencia a vydávanie povolení na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
zabezpečuje správu a údržbu MK a ich súčastí a zariadení,
zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a MK,
zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD,
rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste.

referát správy zelene

	posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,

spracováva investičné zámery pre PD sadových úprav na verejných  priestranstvách,
zodpovedá za vypracovanie PD sadových úprav v súlade s ÚPM,
plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
vykonáva dozor nad zásahmi do zelene - rozkopávkami v zeleni,
realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
zadávanie práce a kontrola výkonu zamestnancov menších obecných služieb,
vybavuje sťažnosti a podnety občanov v oblasti zelene,
zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.

	referát poľnohospodárstva


	kontroluje a zodpovedá za regulovanie chovu, držanie a ochranu zvierat,

vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
vedie a aktualizuje evidenciu psov,
vydáva rybárske lístky a potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
vedie evidenciu včelstiev,
vydáva súhlas na zmenu kultúry pôdy.

	referát obchodu a služieb


	vydáva záväzné stanoviská k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb ak tak ustanovuje osobitný predpis,

utvára podmienky zásobovania mesta a vykonáva nad ním dozor, stanovuje predajný a prevádzkový čas a zabezpečuje spravovanie trhovísk,
vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta, sleduje celkovú činnosť obchodnej siete na území mesta z hľadiska zabezpečovania potrieb občanov,
zabezpečuje mimoriadne obchodné akcie a obchodno-podnikateľské aktivity mesta,
pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území mesta, podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenie ambulantného predaja a iných mimoriadnych obchodných akcií v meste,
na základe žiadostí obchodných podnikateľských subjektov vydáva povolenia ku krátkodobej a dlhodobej úprave prevádzkového času v jednotlivých prevádzkach,
vybavuje sťažnosti spotrebiteľov a občanov, súvisiace s obchodno-podnikateľskou činnosťou na území mesta, uplatňuje ich oprávnené pripomienky a zjednáva nápravu v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

	referát ochrany spotrebiteľa


	kontroluje statočnosť predaja tovarov a služieb,

vybavuje sťažnosti spotrebiteľov a občanov, súvisiace s obchodno-podnikateľskou činnosťou na území mesta, uplatňuje ich oprávnené podmienky a zjednáva nápravu. 









