
 

 

 
 

Informatívna správa  

o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Banskej Bystrici 
 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici s cieľom informovať 

poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) o 

zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Bystrici. 

Podľa uvedeného zákonného ustanovenia primátor mesta informuje mestské zastupiteľstvo o 

vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu. Organizačný poriadok Mestského 

úradu v Banskej Bystrici nadobudol účinnosť dňom 01.08.2017 a 1.10.2017. 

Organizačné zmeny boli vykonané na základe Rozhodnutia o organizačnej zmene v 

súlade s oprávnením udeleným v ustanovení čl. 3, prvej časti Organizačného poriadku MsÚ v 

Banskej Bystrici. Zamestnávateľ Mesto Banská Bystrica, zastúpené Jánom Noskom, 

primátorom mesta, rozhodol o organizačnej zmene na strane zamestnávateľa z dôvodu 

zvyšovania kapacít v materských školách a zaradeniu MŠ Bakossova 5, Banská Bystrica do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zabezpečenia výkonu administratívnej 

činnosti najmä v súvislosti s aktivitami nevyhnutnými pre realizáciu projektov financovaných 

z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov a činnosti na oddelení prvého príjmu spojenej 

s vybavovaním elektronickej agendy prostredníctvom ústredného webového portálu verejných 

služieb www.slovensko.sk. 

 

Organizačné zmeny boli vykonané v nasledovnom rozsahu: 

A. Vytvárajú sa organizačné útvary: 

1. Materská škola Bakossova 5  

B. Vytvárajú sa funkčné miesta: 

1. 1 funkčné miesto riaditeľa školy MŠ Bakossova 5, Banská Bystrica 

2. 5 funkčných miest učiteľ predprimárneho vzdelávania v MŠ Bakossova 5 a v  MŠ Na 

Lúčky 2, Banská Bystrica  

3. 2 funkčné miesta upratovačka v MŠ Bakossova 5 a v  MŠ Na Lúčky 2, Banská Bystrica 

4. 1 funkčné miesto kuchárka v a v  MŠ Na Lúčky 2, Banská Bystrica 

5. 1 funkčné miesto referent na oddelení prvého príjmu 

6. 1 funkčné miesto referent na oddelení informatiky  

7. 1 funkčné miesto referent na oddelení verejného obstarávania a nákupu 

8. 1 funkčné miesto referent na oddelení stavebnom úrade 

C Rušia sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto referent na útvare hlavného kontrolóra 

 

 

Táto organizačná zmena, vzhľadom k tomu, že jej účinkom nedošlo k rozviazaniu pracovného 

pomeru so zamestnancami, nepodliehala prerokovaniu s odborovou organizáciou.  

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Haasová, vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov 

 

V Banskej Bystrici 04.10.2017 

        

http://www.slovensko.sk/

