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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018
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.
Vydanie organizačného poriadku je vo výlučnej kompetencii primátora mesta ako
zamestnávateľa.
Od vydania posledného Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline v roku 2016, ktorý
nadobudol účinnosť 01.04.2016, došlo v roku 2017 k zmene Organizačného poriadku
Mestského úradu v Žiline štyrikrát, pričom účinnosť zmien bola nasledovná:
01.01.2017, 08.08.2017, 30.10.2017 a 01.01.2018.
Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.
Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
ktorá odporučila informatívnu správu prerokovať a zobrať na vedomie.

MATERIÁL

Prehľad zmien v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Žiline
K 01.01.2017
- presun odboru školstva a mládeže na pracovisko na Hornom vale 24
- zriadenie pracoviska TIK i na J. M. Hurbana 28
- úprava charakteristiky (úloh) oddelenia verejného obstarávania, oddelenia strategického
rozvoja mesta, Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný
program (SO pre IROP), odboru vnútorných vecí, odboru ekonomického, odboru
sociálneho a bytového
Aparát mestského úradu k 01.01.2017 mal 233 zamestnancov mesta Žilina (z toho 13 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na 8 pracovných miest sú refundované vo výške 95% z celkovej
ceny práce zamestnanca a na 5 miest vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca).

K 08.08.2017
- rozšírenie zariadení sociálnych služieb poskytujúcich podpornú sociálnu službu o
Denné centrum, Ovocinárska 33, Žilina - Trnové
Aparát mestského úradu k 08.08.2017 mal 237 zamestnancov mesta Žilina (z toho 13 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na 8 pracovných miest sú refundované vo výške 95% z celkovej
ceny práce zamestnanca a na 5 miest vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca).
K 30.10.2017 (formou Dodatku č. 1)
- doplnenie stáleho pracoviska v Klientskom centre MV SR, Vysokoškolákov 33B, Žilina
(pre referát evidencie obyvateľov a referát matričného úradu odboru vnútorných vecí)
- rozdelenie referátu evidencie obyvateľov a osvedčovania na dva samostatné referáty –
referát evidencie obyvateľov a referát osvedčovania
- v súvislosti s plnením úloh zamestnancov referátu evidencie obyvateľov a referátu
matričného úradu odboru vnútorných vecí sa zaviedla povinnosť plniť i pokyny
supervízora Klientskeho centra MV SR
Aparát mestského úradu k 30.10.2017 mal 239 zamestnancov mesta Žilina (z toho 13 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na 8 pracovných miest sú refundované vo výške 95% z celkovej
ceny práce zamestnanca a na 5 miest vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca).
K 01.01.2018
- zapracovanie dodatku č. 1 účinného od 30.10.2017
- úprava definície stálych pracovísk – nevypisovanie zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina bez právnej subjektivity (zoznam je
k dispozícii na odbore sociálnom a bytovom a web stránke mesta)

-

úprava charakteristiky (úloh) odboru životného prostredia a odboru sociálneho
a bytového

Aparát mestského úradu k 01.01.2018 má 240 zamestnancov mesta Žilina (z toho 13 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na 8 pracovných miest sú refundované vo výške 95% z celkovej
ceny práce zamestnanca a na 5 miest vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca).
Personálne obsadenie jednotlivých organizačných útvarov aparátu mestského úradu
zamestnancami mesta Žilina:
Organizačné útvary priamo riadené primátorom mesta: 2
oddelenie verejného obstarávania: 4
oddelenie strategického rozvoja mesta: 1
odbor tlačový a zahraničných vecí: 9
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP): 3
Organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu: 8
odbor vnútorných vecí: 60,5
odbor ekonomický: 33
odbor životného prostredia: 9
odbor právny a majetkový: 12
odbor školstva a mládeže: 8
odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 10
odbor sociálny a bytový: 14
odbor stavebný: 26
odbor dopravy: 23,5 z toho 13 zamestnancov pre projekt
odbor projektov EÚ: 4
odbor investičný: 8
Útvar hlavného kontrolóra priamo riadený hlavným kontrolórom, vrátane hlavného kontrolóra:
5
Na odbore sociálnom a bytovom ako vecne príslušnom je zaradený:
aparát opatrovateľskej služby: 45
aparát komunitného centra: 1
aparát denných centier: 6
aparát jedálne: 13
aparát denného stacionára: 2
aparát detských jasieľ: 26
Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline a schéma organizačnej štruktúry Mestského
úradu v Žiline sú zverejnené na internetovej stránke mesta Žilina:
http://www.zilina.sk/organizacna-struktura/

