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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline  

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s cieľom informovať 

poslancov mestského zastupiteľstva o vydaní a zmenách Organizačného poriadku Mestského 

úradu v Žiline. 

 

Podľa uvedeného zákonného ustanovenia primátor mesta informuje mestské zastupiteľstvo 

o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu, pričom vydanie organizačného 

poriadku je vo výlučnej kompetencii primátora mesta ako zamestnávateľa.   

 

Od vydania posledného Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline v roku 2018, ktorý 

nadobudol účinnosť 15.05.2018, došlo k zmene Organizačného poriadku Mestského úradu 

v Žiline dňa 31.05.2019 s účinnosťou od 01.06.2019, zmena spočívala v zrušení Odboru 

projektov EÚ a jeho začlenení vo forme oddelenia pod Odbor investičný. 

 

Nový organizačný poriadok bol vydaný dňa 14.11.2019 s účinnosťou od 01.01.2020. 

Organizačné zmeny na jednotlivých odboroch boli vykonané s cieľom: 

- zefektívnenia riadenia jednotlivých procesov, ale aj mestského úradu ako celku, 

- zefektívnenia externej a internej komunikácie,  

- zrušenia nesystémových zásahov do organizačnej štruktúry z dôvodu súčasných 

pravidiel odmeňovania, 

- reflexie na súčasné potreby, požiadavky a potreby okolia, ako aj externého financovania 

(nové programové obdobie), 

- vytvorenia nových pracovných pozícií pre lepšiu kontrolu finančných tokov, 

kontrolných mechanizmov, strategických pozícií ako aj pre efektívnejšie nakladanie 

s finančnými prostriedkami. 

 

Pre lepšie porovnanie súčasťou materiálu je súčasne platná organizačná štruktúra ako aj novo 

navrhovaná a schválená organizačná štruktúra platná od 01.01.2020. 

 

 

 

PRÍLOHY 

 

1. Súčasne platná Organizačná štruktúra 

2. Organizačná štruktúra platná od 01.01.2020 



SÚČASTNÁ SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PLATNÁ OD 01.01.2020
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Oddelenie ľudských zdrojov a 

mzdovej účtárne
Oddelenie vnútronej správy kontroling ekonomiky
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