Informatívna správa o Organizačných zmenách
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zamestnávateľ Mesto Banská Bystrica, zastúpené Mgr. Petrom Gogolom, primátorom
mesta v súlade s ustanovením § 63 Zákonníka práce z dôvodu § 63, ods.1 písm. b) zmena
úloh a zvýšenie efektívnosti práce po prerokovaní so ZO OZ SLOVES BYSTRICA v zmysle
§ 237 Zákonníka práce rozhodol o organizačnej zmene MsÚ s účinnosťou od 01.10.2011 a to
nasledovne:
I. PRIAMA RIADIACA PÔSOBNOSŤ PRIMÁTORA MESTA
1. Oddelenie projektového manažmentu č. 102
Na oddelení sa vytvára 5 funkčných miest „manažér“.
II.PRIAMA RIADIACA PÔSOBNOSŤ PREDNOSTU MsÚ
1. Oddelenie organizačno-právne č. 202
z oddelenia sa presúvajú 2 funkčné miesta „právnik“ a to 1 miesto na oddelenie
investícii evidencie a správy majetku a 1 miesto na stavebný úrad.
III. EKONOMICKÝ ÚSEK č. 300:
1.Oddelenie investícii, evidencie a správy majetku č. 302.1
Na oddelení sa ruší funkčné miesto “referent – technický prípravár“.
Obsadené 3 funkčné miesta „referent projektový manažér“ sa z oddelenia
investícii, evidencie a správy majetku presúvajú na oddelenie verejného
obstarávania a nákupu.
Obsadené 1 funkčné miesto „referent - evidencia a správa majetku “ sa z
oddelenia investícii, evidencie a správy majetku presúva na oddelenie
prevádzkovo-technické.
Na oddelení sa vytvárajú 2 funkčné miesta „údržbár“.
Oddelenie informatiky č. 300.2
Na oddelení sa vytvára 1 funkčné miesto „referent“.
2. Oddelenie daní a poplatkov 301.3
Na oddelení sa vytvára 1 funkčné miesto „referent pre poskytovanie informácií a
poradenstva v KC“.
3. Oddelenie verejného obstarávania a nákupu č. 302.2
Obsadené 2 funkčné miesta „referent pre podnikateľské činnosti“ sa z oddelenia
verejného obstarávania a nákupu presúvajú na Úsek pre služby č.500, oddelenie
obchodu a cestovného ruchu č. 502.4

III. ÚSEK PRE ROZVOJ A VÝSTAVBU č. 400:
1. Stavebný úrad č. 401.1
ruší sa 1 funkčné miesto „referent pre územné rozhodovanie a SP“
2. Oddelenie životného prostredia a údržby verejných priestranstiev č. 402.2
oddelenie sa ruší a vytvára sa :
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev č. 402.2
Na oddelení sa ruší 1 funkčné miesto „referent -ochrana prírody a krajiny“.
Z oddelenia sa presúvajú tri funkčné miesta „referent“ na nové vytvorené
oddelenie životného prostredia č. 401.4
IV. ÚSEK PRE SLUŽBY č. 500
1. Školský úrad č. 500.3
ruší sa a vytvára sa:
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže 500.3
2. Odbor propagácie mesta č.502
Oddelenie cestovného ruchu č. 502.4
Oddelenie sa ruší a vytvára sa:
Oddelenie obchodu a cestovného ruchu č. 502.4
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