
Informatívna správa o Organizačných zmenách 

Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zamestnávateľ Mesto Banská Bystrica, zastúpené Mgr. Petrom Gogolom, primátorom 
mesta v súlade s oprávnením udeleným v ustanovení čl. 3 , Prvej časti Organizačného poriad-
ku MsÚ v Banskej Bystrici a  po prerokovaní so ZO OZ SLOVES BYSTRICA v zmysle § 
237 Zákonníka práce  rozhodol o organizačnej zmene MsÚ s účinnosťou od   01.04.2013

r o z h o d n u t i e

o organizačnej zmene MsÚ s účinnosťou od  01.04.2013

A. Vytvára sa funkčné miesto

1. Na odd. riadenia ľudských zdrojov 201  vytvára sa 1 funkčné miesto auditor práce

2. V kancelári prednostu MsÚ 200.1  vytvára sa  1 funkčné miesto projektový 
manažér

3. Na školskom úrade odd. školstva a mládeže 500.3 vytvára sa 1 funkčné miesto 
referent  

4.  Na oddelení obchodu  a služieb podnikateľom 300.3 vytvára sa 1 funkčné miesto 
referent   

B. Ruší sa funkčné miesto 

     1.  Na stavebnom úrade 400.1 ruší  sa 1 funkčné miesto referent 

2. Na oddelení investičnej výstavby 400.6 ruší sa neobsadené 1 funkčné miesto refe-
rent

3. Na oddelení prípravy projektov 400.5 ruší sa obsadené 1 funkčné miesto projekto-
vý manažér

C. Kancelária prednostu MsÚ  200.1

Neobsadené funkčné miesto v kancelárii prednostu s pracovným zaradením referent kon-
troly sa mení na funkčné miesto s pracovným zaradením mestský inšpektor

Na oddelení riadenia ľudských zdrojov 201 sa vytvára funkčné miesto auditor práce
Na toto funkčné miesto sa vzťahujú pracovné činnosti s vykonávaním  pravidelných 

kontrol dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov, vedenia evidencie kontrol a zá-
znamov. V súvislosti s vývojom zamestnanosti a so zabezpečovaním týchto  pracovných čin-
nosti je potrebné vytvoriť 1 funkčné miesto na tomto oddelení. 



V kancelári prednostu MsÚ 200.1                                                                          
Jednotlivé pracovné činnosti  projektového manažéra spadajú do priamej riadiacej pô-

sobnosti prednostu MsÚ preto sa  ruší 1 funkčné miesto projektový manažér na oddelení príp-
ravy projektov  400.5 a vytvára sa 1 funkčné miesto v kancelárii prednostu MsÚ 200.1.

Na školskom úrade odd. školstva a mládeže 500.3 vytvára sa 1 funkčné miesto 
referent z týchto dôvodov: 
V roku 2012 bola zahájená racionalizácia škôl na území mesta. Uzneseniami 478 a 479/2012 
MsZ z 29.5.2012 boli uložené úlohy súvisiace s racionalizáciou siete škôl na území mesta. 
Úlohy vyplývajúce z uvedených  uznesení, ako aj procesy súvisiace s ďalšou  racionalizáciou 
škôl kladú zvýšené nároky na pracovné činnosti  Školského úradu.  

   Na oddelení investičnej výstavby 400.6 ruší sa neobsadené 1 funkčné miesto referent
Vzhľadom k tomu, že na tomto oddelení boli jednotlivé činnosti  zabezpečované s po-

čtom  funkčných miest 4, ruší sa v súčasnosti  neobsadené 1 funkčné miesto referent.  

Na stavebnom úrade  401.1                                                                                                    
1  funkčné referent  na stavebnom úrade 401.1  sa ruší  a vytvára sa 1 funkčné miesto 

referent  na oddelení obchodu a služieb podnikateľom  300.3 z toho dôvodu , že na tomto od-
delení bude zabezpečovaná činnosť budovania a realizácie mestského informačného systému , 
evidencia  reklamných zariadení  a evidencia a plnenie zmlúv o reklamnej činnosti. 

V Banskej Bystrici  13.05.2013

Ing. Eva Šabová 
vedúca ORĽZ                                       


