MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA
ABOVSKÁ 32, 040 17 KOŠICE – BARCA
ZVEREJŇUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:

a) Spôsob zriadenia
Mestská časť Košice – Barca vznikla v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.
V zmysle § 1 Zákona č. 369/1990 Zb. je obec samostatný územný samosprávny a správny
celok Slovenskej republiky.
Podľa § 2 ods. 2 Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice, sú mestské časti
právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta
hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými
zdrojmi.

b) Právomoci a kompetencie
Právomoc a kompetencie mestskej časti sú dané:
-

Ústavou SR /najmä čl. 64-71/;

-

Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

-

Platnou právnou úpravou SR;

-

Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti na úseku samosprávnych činností;
/čl.71 ods. 2 Ústavy SR/.

c) Organizačná štruktúra
Orgánmi Mestskej časti Košice – Barca sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej
časti.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca je zastupiteľský zbor mestskej
časti zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi mestskej časti na obdobie 4 rokov.

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho
zastupiteľstva.
Starosta mestskej časti Košice – Barca je predstaviteľom obce a najvyšším
výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti na 4 roky.
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány /podľa potreby alebo ich postavenie
vyplýva z osobitného predpisu/:

 KOMISIA

VÝSTAVBY,

ÚZEMNÉHO

PLÁNU,

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA, REGIONÁLNEHO ROZVOJA, VEREJNÉHO PORIADKU,
POĽNOHOSPODÁRSKEHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA. KOMISIA
BYTOVÁ.

 KOMISIA FINANČNÁ, SPRÁVY MAJETKU, OBCHODU, SLUŽIEB
A CESTOVNÉHO RUCHU.

 KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ. KOMISIA PRE KULTÚRU,
ŠPORT, KLUBOVÚ ČINNOSŤ, CIRKVI.

 KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE
FUNKCIÍ

VEREJNÝCH

PREŠETRENIE

FUNKCIONÁROV.

SŤAŽNOSTÍ

NA

ORGÁNY

KOMISIA

NA

SAMOSPRÁVY

MČ KOŠICE – BARCA.
Osobitné postavenie má kontrolór mestskej časti Košice – Barca, ktorého volí miestne
zastupiteľstvo. Kontrolór je zamestnancom mestskej časti a vykonáva kontrolu plnenia úloh
mestskej časti.
Miestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti. Je
zložený zo zamestnancov mestskej časti a zabezpečuje administratívne a organizačné veci
miestneho zastupiteľstva, starostu, a ďalších orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom.
Organizáciu miestneho úradu a objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť
určuje miestne zastupiteľstvo.

Miestny úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
Miestny úrad sa člení na:
 Kancelária prvého kontaktu, úsek registratúry;
 Úsek legislatívno-právny
 Úsek výstavby a životného prostredia, úsek evidencie obyvateľov a cintorínskych
služieb;
 Úsek finančný, sociálny, personálny a mzdový;
 Úsek sociálnej starostlivosti;
 Úsek ekonomický, majetkový;
 Úsek kultúry, bytový, hospodárskej správy;
 Úsek hospodárskej správy, údržba
 Údržba
 Sanita.
Pracovno-právne vzťahy zamestnancov Mestskej časti Košice – Barca upravuje pracovný
poriadok.

