
 

 

 
 

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 01.09.2018, 01.10.2018 a 01.11.2018. 

 

Organizačné zmeny boli vykonané na základe Rozhodnutia o organizačnej zmene číslo: Pr. V 

129526/2018, Pr. V 152658/2018 a Pr. V 152658/2018 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: 

Organizačná zmena s účinnosťou od 01.09.2018 bola z dôvodu rozšírenia spoločného obecného 

úradu o okolité obce s dopadom na stavebný úrad, nárastu detí v predškolských zariadeniach so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2018/6146:2-10H0, ktorým vyraďuje Materskú 

školu, Bakossova 5 Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, zo 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.augustu 2018 a rozhodnutím č. 

2018/6147:4-10H0, ktorým zaraďuje Základnú školu s materskou školou Jána Bakossa, 

Bakossova 5, Banská Bystrica do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

a uznesením mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1004/2018 s termínom začatia 

činnosti od 01. septembra 2018. Po prerokovaní so ZO ZOPŠaV pri materských školách mesta 

Banská Bystrica v zmysle § 237 Zákonníka práce  s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce a 

optimalizáciu procesov, a to v nasledovnom rozsahu: 

 

A. Vytvárajú sa organizačné útvary  

1. Materská škola Radvanská 1, Banská Bystrica 

 

B.  Rušia sa organizačné útvary 

1. Materská škola Bakossova 5, Banská Bystrica 

 

C. Vytvárajú sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto riaditeľa školy v MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 

2. 5 funkčné miesta učiteľ predprimárneho vzdelávania v MŠ Radvanská 1, Banská 

Bystrica  

3. 1 funkčné miesto upratovačka v MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica  

4. 1 funkčné miesto asistent učiteľa v MŠ 9.mája 26, Banská Bystrica 

5. 1 funkčné miesto referent na stavebnom úrade 

6. 1 funkčné miesto referent na oddelení územného plánu  

 

E. Rušia sa funkčné miesta 

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

2. 3 funkčné miesta učiteľ predprimárneho vzdelávania v Bakossova 5, Banská 

Bystrica  

3. 1 funkčné miesto upratovačka Bakossova 5, Banská Bystrica  

 

 



 

 

 

 

Organizačná zmena s účinnosťou od 01.10.2018 bola z dôvodu zriadenia turistického 

informačného centra so sídlom na ul. 29. augusta 37, Banská Bystrica v Nákupnom centre 

Terminal, s termínom začatia činnosti od 01. októbra 2018, a to v nasledovnom rozsahu: 

 

A. Vytvárajú sa organizačné útvary  

1. Turistické informačné centrum pod odborom kultúry, športu a cestovného ruchu 

 

B. Vytvárajú sa funkčné miesta 

1. 1 funkčné miesto vedúci oddelenia turistického informačného centra 

2. 3 funkčné miesta referent v turistickom informačnom centre 

 

Organizačná zmena s účinnosťou od 01.11.2018 bola z dôvodu zmeny a doplnenia pracovných 

činností na oddelení rozpočtu a ekonomických analýz a zriadenia terénnej sociálnej služby 

krízovej intervencie KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica v zmysle § 80, písm. e) ods. 

7 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 to 

v nasledovnom rozsahu: 

 

A. Vytvárajú sa organizačné útvary  

1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie, KOMUCE  pod oddelením sociálnej 

a krízovej intervencie 

 

B. Dochádza k zmene riadiacej pôsobnosti 

1. 1 funkčné miesto referent  zo Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže pod 

oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz 

2. 1 funkčné miesto sociálny pracovník prechádza z Nízkoprahovej sociálnej služby 

pre deti a rodinu KOMPaS – NKC KOMPaS, Internátna 12 pod Terénnu sociálnu 

službu krízovej intervencie KOMUCE, Robotnícka 12 

 

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže zabezpečilo prípravu delimitačného protokolu, 

ktorého predmetom bola aj delimitácia rozpočtu, zamestnancov, majetku a ostatných úloh. 

Organizačné zmeny nemali za následok znižovanie stavu zamestnancov z dôvodu 

nadbytočnosti.  

 

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

 

V Banskej Bystrici 02.11.2018 

        

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/ASPI%253A/455/1991%20Zb.

