
Informatívna správa o Organizačných zmenách 

Mestského úradu v Banskej Bystrici

Rozhodnutie o     organizačnej zmene  

Zamestnávateľ Mesto Banská Bystrica, zastúpené Mgr. Petrom Gogolom, pri-
mátorom mesta v súlade s oprávnením udeleným v ustanovení čl. 3 , Prvej časti Organizačné-
ho poriadku MsÚ v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1., písm. b) s cieľom za-
bezpečiť efektívnosť práce  a po prerokovaní so ZO OZ SLOVES BYSTRICA  a ZO OZ za-
mestnancov kultúry mesta Banská Bystrica  v zmysle § 237 Zákonníka práce  rozhodol o or-
ganizačnej zmene na strane zamestnávateľa a vydáva toto 

r o z h o d n u t i e  o organizačnej zmene MsÚ 

S účinnosťou od 01.05.2014

A. Ruší sa zariadenie                                                                                                              
1. Domov na polceste TYMIÁN, ktoré je v priamej  riadiacej pôsobnosti Odboru sociálnych 
vecí a  projektového riadenia - oddelenia sociálnej a krízovej intervencie.

B. Ruší sa funkčné miesto
1. Ruší sa 1 funkčné miesto sociálny pracovník pre ohrozené deti a mladých 
dospelých v Domove na polceste TYMIÁN

C. Vytvára sa funkčné miesto
1. Vytvára sa 1 funkčné miesto sociálny pracovník pre mladistvých a dospelých 
v zariadení núdzového bývania  KOTVA  IV

Domov na polceste TYMIÁN nie je dostatočne využívaný . V súčasnosti sú v domove 
4 klienti, ktorí  budú umiestnení v iných zariadeniach. 

S účinnosťou od 01.06.2014 

A.  Rušia sa funkčné miesta 

1.  1 funkčné miesto  právnik na oddelení právnom 
2.  1 funkčné miesto referent na školskom úrade, oddelení školstva a mládeže 

            Na oddelení právnom ruší sa 1 funkčné miesto právnik , ktoré v súčasnosti nie je ob-
sadené. Činnosti súvisiace  s prejednávaním priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov 
právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie budú zabezpečované na oddelení 
priestupkov.                 

Na školskom úrade, oddelení školstva a mládeže ruší sa 1 funkčné miesto referent. 
Pracovné činnosti, ktoré boli zabezpečované v oblasti priestupkov budú  zabezpečované na 
oddelení priestupkov. Ostatné pracovné činnosti budú rozdelené v rámci oddelenia v zmysle 
organizačného poriadku dvom zamestnancom s funkčným miestom referent..

V Banskej Bystrici 30.05.2014

Ing. Eva Šabová 
vedúca ORĽZ


