1

DODATOK č.2
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU OBECNÉHO ÚRADU
V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku bol zverejnený na tabuli obecného úradu dňa
28.06.2018
Platný dňa
Účinný dňa

01.08.2018
01.08.2018
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Starosta obce Šarišské Michaľany ako orgán príslušný na vydanie organizačného poriadku
obecného úradu podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení
v znení neskorších predpisov

vydáva
dodatok č. 2
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU OBECNÉHO ÚRADU V ŠARIŠSKÝCH
MICHAĽANOCH
Starosta Obce Šarišské Michaľany ako štatutárny orgán obce vydáva dodatok č. 2 k
organizačnému poriadku
Účel a predmet dodatku
1. Účelom prijatia dodatku je doplnenie základnej organizačnej štruktúry
úradu.

obecného

2. V článku VI. Základná organizačná štruktúra obecného úradu sa v ods. 1 mení text,
ktorý znie takto :
1. Obecný úrad sa člení na 7 referátov. Maximálny počet zamestnancov je 14.
3. V článku VI. Základná organizačná štruktúra obecného úradu sa v ods. 2 dopĺňa písm.
j), ktoré znie takto :
j) referát 07
 sociálne služby
4. V prílohe č. 1 – Popis pracovných činností organizačných útvarov sa na konci dopĺňa
text, ktorý znie takto :
REFERÁT_07
 realizovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana
 opatrovateľská služba v domácnosti pre deti alebo pre mobilných občanov
 opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná
starostlivosť o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva.
kúpanie, osobná hygiena a pod. - úkony osobnej hygieny, úkony celkového
kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania
 úkony stravovania – dodržiavanie stravovania a pitného režimu
 poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami občana
- úkony vyprázdňovania močového mechúra a úkony vyprázdňovania hrubého
čreva
 úkony zmeny polohy, sedenia a státia, úkony pohybu po schodoch, úkony pohybu
po rovine a úkony orientácie v prostredí
 úkony dodržiavania liečebného režimu
 dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít
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5. V prílohe č.2 – Organizačná schéma sa v schéme dopĺňa text, ktorý znie takto :
Referát 07
- sociálne služby
6. V prílohe č.2 – Organizačná schéma sa v schéme dopĺňa text, ktorý znie takto :
Referát 07

3,0 úväzok

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku ostávajú nedotknuté .
2. Dodatok č. 2 k Organizačnému

poriadku
nadobúda účinnosť dňom
najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

01.08.2018,

V Šarišských Michaľanoch dňa 28.06.2018

Ing. Vincent Leššo
starosta obce

Organizačný poriadok OcÚ - dodatok č.2

