A Rozsnyói Városi Hivatal szervezet s
s ell űletei
10. sz.

műkö si szabályzata

óöosítás a községi önkormányzatokról szóló törvény módosítását követően

A Tt. 369/1990 sz. többször módosított községi önkormányzatokról szóló törvénye 13. §-a 4. bek. d)
pontja alapján
jóváhagyom
az alábbi módosításokat:


a Rozsnyói Városi Hivatal szervezet s

műkö si szabályzata módosítását

-

A Polgár esteri Iroöa űeret ben műköő Viö űfejleszt si Osztály egszmniű
A Polgár esteri Iroöa űeret n belül egy álláshely jkn l tre : JOGÁSZ
Az Épít sügyi, Területervez si, Kkrnyezetv öel i s Útügyi Főosztály űeret n belül
l trejkn
a Viö űfejleszt si s Befeűtet si Osztály
2012.06.11-ei hatállyal.



a Rozsnyó Városi Hivatal szervezet fel pít s neű

óöosítását:

A egszüntetet Viö űfejleszt si Osztály :
Ing. Eva Petruchová – munkaviszonya megszűnt
Ing. Timea Bodnárová – áthelyezve a Vidékfejlesztési és Befektetési Osztályra
Bc. Monika Gecelovská – áthelyezve a Vidékfejlesztési és Befektetési Osztályra

A Polgár esteri Iroöa:
Álláshely: JOGÁSZ
JUDr. Erika Mihaliková – áthelyezve a Jogi és Vagyonkezelési Főosztályról
Mgr. Andrea Klenovská – munkaköri leíráson kívül – kapcsolatartó Ing. Ján Lach megbízotal
 Megbízási szerződés - 269/ 2012 sz. ( polgárvédelemt
árvízvédelemt gazdasági mozgósítást válságkezelés)
 Megbízási szerződés – 709/2011 sz. ( tűzvédelem)
Sliva Jozef – sofőr – az Általános és belügyi Igazgatási Főosztályról áthelyezve Mgr. Saxová
irányítása alá
Mgr. Veronika Saxová – az álláshely bővítése jogász-asszisztensi munkakörrel
A Jogi s Vagyonűezel si Főosztály főosztályvezetője
megbízással történő betöltése : Mgr. Juraj Halyák

Ján Lázár munkaköri leíráson kívül – kapcsolatartó a C&S GROUP s.r.o. Michalovce takarítási
szolgáltatást biztosító céggel
Takarítás és tszztás szolgáltatásáról szóló szerződés – 162/2012
Épít sügyi, Területervez si, Kkrnyezetv öel i s Útügyi Főosztály
Mgr. Peter Hrivňáű eööigi unűaűkri leírását a főosztályvezető osztja sz t
Viö űfejleszt si s Beruházási Főosztály
- Mgr. Peter Hrivňák – megbízot osztályvezető
- Ing. Timea Bodnárová – a megszüntetet Vidékfejlesztési Osztályról áthelyezve
- Bc. Monika Gecelovská – a megszüntetet Vidékfejlesztési Osztályról áthelyezve
- Ing. Ladislav Farkaš – beruházások

Általános s Belügyi Igazgatási Főosztály:
Martn Niűolaj
A munkaköri leírásból kihagyásra kerülnek az alábbi szerződéseket érintő munkák:



Megbízási szerződés - 269/ 2012 sz. ( polgárvédelemt árvízvédelemt gazdasági mozgósítást
válságkezelés)
Megbízási szerződés – 709/2011 sz. ( tűzvédelem)

 Takarítás és tszztás szolgáltatásáról szóló szerződés – 162/2012
A munkaköri leírásba kerül Mgr. Hrivňák feladatkörének alábbi része:



Kapcsolatartó a Városi Szolgáltató Vállalatal (Technické služby mesta ) a közterületeket
érintő hiányosságok kezelése terén
az általános érvényű rendeletek alapján történő ellenőrző tevékenység az előbb említet
területen

Kelt Rozsnyón 2012.06.07- én

Pavol BURDIGA
polgármester-helyetes

