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Dodatok  �. 2 

k Organiza�nému poriadku Úradu Tren�ianskeho samosprávneho kraja   

                                                              �l. I 

Organiza�ný poriadok Úradu Tren�ianskeho samosprávneho kraja z 30. 6. 2008 (�alej len 

„organiza�ný poriadok“) sa mení a dop��a    t a k t o  :  

1) v �l. 13  vypusti� sú�asné znenie ods. „d)“ a nahradi� ho novým  znením:  

d) Odbor vnútornej prevádzky   
1. oddelenie vnútornej prevádzky   
2. oddelenie technickej správy   
3. oddelenie správy registratúry 

2) v �l. 14  bod  4  vypusti� sú�asné znenie ods. „a)“ a nahradi� ho novým  znením:  

a) oddelenie vnútornej prevádzky 
− vedie skladové hospodárstvo (na  �istiace prostriedky, kancelársky materiál, ostatný 

materiál, DHM, materiál SO/RO, PHL, odboru školstva, projektov EU a materiálu 
zo zrušených OvZP, ...), 

− vedie evidenciu a vydáva REPRE materiál po odsúhlasení predsedom, 
− obstaráva nákupy a služby na zabezpe�enie chodu úradu pod�a potrieb TSK a na  

materiálno technické zabezpe�enie výkonu práce vo verejnom záujme 
zamestnancami TSK, 

− vypracúva podklady do rozpo�tu TSK a priebežne sleduje �erpanie finan�ných 
prostriedkov pre zabezpe�enie prevádzky úradu, 

− zabezpe�uje po technickej a materiálnej stránke zasadnutia zastupite�stva po 
stránke materiálnej a technickej v spolupráci s oddelením informatiky,  

− sleduje prevádzkové náklady na hospodársku správu, 
− vedie evidenciu požiadaviek organiza�ných útvarov na materiálno-technické 

zabezpe�enie,  
− uskuto��uje dispe�erskú �innos� pri prevádzke osobných motorových vozidiel 

TSK, zabezpe�uje riadenie a evidenciu ich prevádzky okrem vodi�a predsedu, 
− sleduje prevádzku a zabezpe�uje pravidelné technické prehliadky a mimoriadne 

opravy vozidiel na základe ich skuto�ného technického stavu, 
− vykonáva drobné údržby a umývanie osobných služobných motorových vozidiel,  
− zabezpe�uje �istenie exteriérov a interiérov služobných motorových vozidiel 

u zmluvného dodávate�a,  
− zabezpe�uje pravidelné lekárske prehliadky a preskúšania vodi�ov z povolania 

a referentských vodi�ov, 
− eviduje a  sleduje nad�asové hodiny a hodiny pracovnej pohotovosti vodi�ov 

z povolania a vypracúva podklady pre mzdy okrem vodi�a predsedu, 



− zabezpe�uje evidenciu a úhradu koncesionárskych poplatkov, 
− vedie evidenciu nájomníkov a sleduje úhrady za prenájom nebytových priestorov 

v budove, 
− zabezpe�uje prípravu podkladov pre rokovanie škodovej komisie za škody na 

majetku TSK, 
− podie�a sa na vypracúvaní vnútorných predpisov súvisiacich s �innos�ou oddelenia, 

a) v �l. 14  bod 4 sa sú�asný ods. b) pre�íslováva na ods. c) 

  
b) v �l. 14 bod  4 doplni� nový ods. b)  znenia:  

b) oddelenie technickej správy  
− zabezpe�uje prevádzkyschopnos�, zodpovedajúcu funk�nos� technologických 

zariadení a �istotu objektu úradu, 
− pravidelne sleduje technický stav budovy a zaznamenáva všetky technické zmeny 

a operatívne zabezpe�uje odstra�ovanie vzniknutých porúch a nedostatkov 
v zmysle platných zmlúv, 

− pravidelne sleduje kvalitu výkonov prác upratovacej služby pod�a platnej zmluvy 
a operatívne rieši vzniknuté problémy, 

− zabezpe�uje po technickej stránke riadenie kotolne, vykonávanie bežných opráv a 
drobnej údržby kotolne, rozvodov ÚK a vykurovacích telies a vedie predpísanú 
dokumentáciu, 

− uskuto��uje kontrolu a preskúšavanie bezpe�nostných armatúr kotolne, 
prevádzkového tlaku v plynovom potrubí o �om vedie evidenciu v príslušnej 
dokumentácii, 

− zabezpe�uje údržbu parkovacích plôch a �alších plôch, 
− zabezpe�uje strážnu službu a službu informátora úradu, vedie evidenciu návštev 

a evidenciu cudzích motorových vozidiel, 
− zabezpe�uje údržbu zelených plôch, 
− vypracúva harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických 

a technologických zariadení a zabezpe�enie jeho realizácie, 
− uskuto��uje výkon opatrení uložených revíziami a kontrolami príslušných 

inštitúcií, 
− zabezpe�uje operatívnu údržbu kancelárskych, sociálnych, chodbových priestorov a 

kancelárskeho nábytku,  
− zabezpe�uje údržbu a opravy strojov a technických zariadení používaných pre 

potreby TSK, 
− zabezpe�uje prevádzkyschopnos� náhradného zdroja (agregátu) elektrickej energie, 

min. 1-krát týždenne vykonáva fyzickú funk�nos� agregátu a o skúškach vedie 
evidenciu v príslušnej dokumentácii, vedie záznam o prevádzke a mesa�né 
vyú�tovanie PHL predkladá odd. vnútornej prevádzky, 

− zabezpe�uje prípravu podkladov pre rokovanie škodovej komisie za škody na 
majetku TSK, 

− pravidelne sleduje spotrebu energií a prijíma ú�inné opatrenia na dodržiavanie 
hospodárenia s nimi, 

− vypracúva podklady do rozpo�tu TSK a priebežne sleduje �erpanie finan�ných 
prostriedkov pre zabezpe�enie prevádzky úradu, 



− zabezpe�uje periodickú dezinfekciu a deratizáciu vy�lenených priestorov budovy, 
− podie�a sa na vypracúvaní vnútorných predpisov súvisiacich s �innos�ou oddelenia, 
− zabezpe�uje prevádzkyschopnos� vý�ahov, klimatizácie, vzduchotechniky, servis, 

kontrolu a zabezpe�ovanie záru�ných a pozáru�ných opráv technického zariadenia 
o �om vedie evidenciu v príslušnej dokumentácii, 

− pravidelne kontroluje požiarne uzávery dverí o �om vedie evidenciu, 
− zabezpe�uje revíziu hydrantov a ru�ných hasiacich prístrojov, 
− podie�a sa na obsluhe automatických riadiacich systémov, 
− denne kontroluje ovzdušie a vyhodnocuje údaje v príslušnej dokumentácii, 

�l. II 

Tento dodatok  je neoddelite�nou sú�as�ou organiza�ného poriadku a nadobúda ú�innos�

d�om  1. 12. 2009.  

V Tren�íne d�a 30. 11. 2009 

        MUDr. Pavol  S e d l á � e k, MPH 
predseda Tren�ianskeho samosprávneho kraja 


