
 

 

 
 

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 01.03.2018 a 01.06.2018 

 

Organizačné zmeny boli vykonané na základe Rozhodnutia o organizačnej zmene č.: 

PrV 15552/2018 a PrV číslo 77131/2018 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 novely zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov a potreby zabezpečenia sociálnej služby v komunitnom centre a to 

zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri 

starostlivosti o dieťa. Sociálnu službu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a 

terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu a potreby zabezpečenia 

vypracovania a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb. Ďalej z dôvodu 

zabezpečenia digitalizácie výkonu procesov v rámci celej štruktúry verejnej správy 

a poskytovaniu efektívnych e-služieb pre verejnosť, elektronická komunikácia prebiehajúca 

medzi subjektami verejnej správy a verejnosťou a inými subjektmi, nárastu odbornej práce pri 

údržbe a oprave budov Mesta Banská Bystrica, rozšírenia spoločného obecného úradu o okolité 

obce s dopadom na stavebný úrad. 

 

Organizačné zmeny boli vykonané v nasledovnom rozsahu: 

s účinnosťou od  01.03.2018 

 

A. Vytvárajú sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto sociálny pracovník v zariadení Nízkoprahová soc.služba pre deti a 

rodinu Komunitné centrum KOMPaS, Internátna 12  

2. 1 funkčné miesto referent na oddelení účtovnej evidencie Ekonomického odboru 

 

B. Mení sa názov funkčného miesta 

1. 1 funkčné miesto referent sa mení na funkčné miesto právnik na stavebnom úrade 

 

s účinnosťou od  01.06.2018 

 

A. Vytvárajú sa organizačné útvary  

1. Odbor informatizácie a digitalizácie 

2. Oddelenie prevádzky informačných technológií 

3. Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií 

 

B. Rušia sa organizačné útvary 

1. Oddelenie informatiky 

 

C. Vytvárajú sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto vedúci odboru informatizácie a digitalizácie 

2. 1 funkčné miesto vedúci oddelenia prevádzky informačných technológií 



3. 1 funkčné miesto vedúci oddelenia podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií 

4. 1 funkčné miesto referent na oddelení technicko-prevádzkové  

5. 1 funkčné miesto referent na oddelení účtovnej evidencie  

6. 1 funkčné miesto referent na stavebnom úrade  

7. 1 funkčné miesto referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry 

8. 1 funkčné miesto referent na odbore sociálnych vecí 

9. 1 funkčné miesto referent na odbore informatizácie a digitalizácie 

10. 5 funkčných miest referent na oddelení prevádzky informačných technológií 

11. 4 funkčné miesta referent na oddelení podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií 

 

D. Ruší sa organizačný útvar 

1. Oddelenie informatiky 

 

E. Rušia sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto vedúci oddelenia na oddelení informatiky 

2. 1 funkčné miesto vedúci oddelenia na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry 

3. 8 funkčných miest referent na oddelení informatiky 

4. 1 funkčné miesto špecialista pre GIS na oddelení územného plánu  

 

 

Organizačné zmeny nemájú za následok znižovanie stavu zamestnancov z dôvodu 

nadbytočnosti. Zrušené funkčné miesto vedúci oddelenia na oddelení rozvoja mesta 

a architektúry je v súčasnosti neobsadené. Ostatné zrušené funkčné miesta sú vytvorené pod 

novými organizačnými útvarmi.    

 

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

 

V Banskej Bystrici 04.06.2018 

        


