
Informatívna správa o organizačnej zmene 
Mestského úradu Banská Bystrica

Zamestnávateľ  Mesto  Banská  Bystrica,  zastúpené  Jánom  Noskom,  primátorom 
mesta, v  súlade  s  oprávnením  udeleným  v  ustanovení  čl.  3,  Prvej  časti  Organizačného 
poriadku  MsÚ  v  Banskej  Bystrici,   s  cieľom racionalizovať  existujúcu  štruktúru 
organizačných útvarov a efektívnosť práce zamestnancov MsÚ, po prerokovaní so  ZO OZ 
SLOVES  BYSTRICA   v zmysle   ustanovenia  §  237  Zákonníka  práce,  rozhodol 
o organizačnej zmene na strane zamestnávateľa a vydáva toto              

                        rozhodnutie o organizačnej zmene MsÚ

Účinnosť od  01.02.2015

I.   Vytvárajú sa organizačné útvary:                                                          

1.  Odbor rozvojových aktivít mesta                                                                                              
2.  Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov   

II.  Vytvárajú sa nasledovné funkčné miesta:                                                                            

1.   1 funkčné miesto vedúci odboru rozvojových aktivít mesta                                                    
2.   1 funkčné miesto vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov                       
3.   1 funkčné miesto vedúci oddelenia priestupkov                                                                      
4.   8 funkčných miest referent - oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov                 
5.   1 funkčné miesto referent - oddelenie cestovného ruchu                                                         
6.   1 funkčné miesto – stavebný úrad

III. Rušia sa organizačné útvary:   

1.    Oddelenie prípravy projektov                                                                                                 
2.    Oddelenie investičnej výstavby  

IV.  Rušia sa funkčné miesta: 

1.    1 funkčné miesto projektový manažér v kancelárii prednostu MsÚ                                       
2.    1 funkčné miesto vedúci oddelenia prípravy projektov                                                          
3.    1 funkčné miesto vedúci oddelenia investičnej výstavby                                                       
4.    2 funkčné miesta referent - oddelenie prípravy projektov                                                      
5.    3 funkčné miesta referent - oddelenie investičnej výstavby   

V.   Dochádza k zmene v     riadiacej pôsobnosti:  

1. Z priamej  riadiacej  pôsobnosti  prednostu  MsÚ prechádzajú  do  priamej  riadiacej 
pôsobnosti  zástupcu prednostu MsÚ oddelenie riadenia ľudských zdrojov a od-
delenie právne.                  

2. Z priamej riadiacej pôsobnosti  prednostu MsÚ  prechádza do priamej riadiacej pô-
sobnosti  vedúceho  odboru  rozvojových  aktivít  mesta  oddelenie  verejného 
obstarávania a nákupu.       

                                             



              

VI.  Mení sa názov organizačného útvaru:

1.   Mení sa názov oddelenia  organizačno-legislatívne na oddelenie organizačné.                    
2.   Mení sa názov odboru sociálnych vecí a projektového riadenia na  odbor sociálnych vecí. 

V Banskej Bystrici 19.01.2015

Ing. Eva Šabová                                                                                                                            
vedúca oddelenia                                                                                                                            
riadenia ľudských zdrojov


