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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

1. Informatívnu správu k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 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 vydaní organizačného poriadku a organizačnej štruktúry - schémy Mestského úradu v 

Žiline. Podľa uvedeného zákonného ustanovenia primátor mesta informuje mestské 

zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu. Organizačný 

poriadok Mestského úradu v Žiline nadobudol účinnosť dňom 01.03.2015.  

 

Vydanie organizačného poriadku je vo výlučnej kompetencii primátora mesta ako 

zamestnávateľa v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. d)  zákona o obecnom zriadení. V 

zmysle nového organizačného poriadku Mestský úrad v Žiline disponuje organizačnými 

útvarmi priamo riadenými primátorom mesta, organizačnými útvarmi priamo riadenými 

prednostom mestského úradu a útvarom hlavného kontrolóra priamo riadeným hlavným 

kontrolórom. Organizačným poriadkom boli zrušené sekretariáty zástupcov primátora. 

Mestský úrad je členený na odbory, oddelenia a referáty. Organizačné zmeny na jednotlivých 

útvaroch alebo odboroch boli vykonané za účelom zefektívnenia pracovných činností a s tým 

spojené plynulé plnenie pracovných úloh.  

 

Organizačné zmeny boli  vykonané na:  

 

- odbore tlačovom a zahraničných vecí, kde boli zrušené 2 referáty a plynule vytvorené 

2 oddelenia. Potreba vzniku oddelení vyplynula zo 4 ročnej praxe a skúseností, so 

záverom, že odbor pri výkone svojej pracovnej náplne rieši dve diametrálne rozličné 

pracovné agendy. Vznikom oddelení sa zefektívni samotná činnosť odboru, pretože 

prostredníctvom prerozdelenia kompetencií na oddelenia bude činnosť adresnejšia. 

Nové oddelenie mediálnej komunikácie a propagácie úzko spolupracuje s hovorcom 

mesta, podieľa sa na kreovaní externej komunikácie mesta s médiami, ako aj 

s verejnosťou a inštitúciami. Oddelenie radnice, zahraničných vzťahov a protokolu 

vytvára podmienky pre zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami a ďalšími 

zahraničnými partnermi, organizuje kultúrno-spoločenský život Radnice mesta Žilina, 

organizuje vybrané kultúrne podujatia a svojou činnosťou participuje na reprezentácii 

mesta Žilina. Zároveň zabezpečuje servis radnice a administratívne služby prvému 

zástupcovi primátora mesta,  

 

- odbore vnútorných vecí sa zlúčili 2 referáty do 1 referátu a to referát ľudských zdrojov 

sa zlúčil s referátom mzdovej učtárne a vytvoril sa referát ľudských zdrojov a mzdovej 

učtárne, nakoľko niektorí zamestnanci odboru vykonávajú aj personálnu agendu, aj 



mzdovú agendu. Jednalo sa o formálnu úpravu referátov. Počet pracovných miest ostal 

zachovaný, 

 

- odbore ekonomickom sa rozšírila pracovná náplň referátu informatiky z dôvodu 

implementácie špecializovaného projektu elektronizácie služieb Mestského úradu 

v Žiline, ide celkovo o 143 služieb mesta (projekt OPIS), cieľom ktorého je poskytnúť 

občanom mesta jednoduchý prístup ku komunikácii s úradom,  

 

- odbore právnom a majetkovom sa formálne upravil názov referátu. Pôvodný názov bol 

referát priestupkov a zmenil sa na referát priestupkov a správnych deliktov. 

V doterajšom znení bolo v náplni tohto referátu okrem prejednávania priestupkov aj 

prejednávanie správnych deliktov, preto bolo vhodné adekvátne zmeniť názov 

referátu,  

 

- odbore sociálnom, zdravotnom a bytovom sa jednalo o rozdelenie odboru na 2 

samostatné odbory, a to odbor bytový a odbor sociálny a zdravotný. Napriek tomu, že 

hlavnou náplňou práce oboch odborov je pomoc občanom mesta Žilina, dôvodom na 

rozdelenie bolo najmä odlišné zameranie pracovných činností týchto odborov a väčší 

nápor pracovných úloh, ktoré vyplývajú z predchádzania neoprávnených prenájmov 

bytov vo vlastníctve mesta, zo spolupráce s protikorupčnou jednotkou PZ a zo 

spolupráce so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., ktorá je správcovskou spoločnosťou 

mesta a má na starosti správu mestských nájomných bytov. Každý odbor sa riadi 

inými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti a širokej obsahovej pôsobnosti odborov je potrebné, aby každý odbor 

riadil jeden vedúci, ktorý sa bude venovať len príslušnej problematike. Týmto 

rozdelením sa však nepreruší spolupráca, ktorá bude trvať naďalej, 

 

- odbore sociálnom a zdravotnom sa menili názvy referátov adekvátne k ich pracovných 

činnostiam. Zároveň sa do organizačného poriadku uviedli aj zariadenia, ktoré 

organizačne spadajú pod odbor, 

 

- odbore stavebnom sa dňom 01.04.2015 ukončila Zmluva o zriadení spoločného 

obecného úradu a na mestskom úrade sa nebudú vykonávať činnosti spoločného 

obecného úradu na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku a na úseku 

pozemných komunikácií - špeciálneho stavebného úradu na odbore dopravy, 

 

- odbore dopravy sa vytvorilo oddelenie mobility. Vytvorenie oddelenia vychádza z 

potrieb občanov na riešenie alternatívnej dopravy v meste. Opatrenia zamerané na 

rozvoj cyklistickej infraštruktúry boli doteraz realizované nad rámec ostatných 

pracovných úloh a chýbali zodpovední a kompetentní zamestnanci, ktorí by riešili 

problémy mobility. Vytvorené oddelenie bude zabezpečovať rozvoj cyklodopravy a s 

ním súvisiace využívanie cudzích zdrojov na podporu cyklodopravy. Bude 

zabezpečovať rozvoj mobility a alternatívnych druhov dopravy v meste (pešej, 

verejnej osobnej dopravy). Táto činnosť vychádza aj z Akčného plánu mobility pre 

mesto Žilina na roky 2014 – 2015, 

 

- odbore investičnom sa zrušili referáty a zostali len oddelenia. Z dôvodu doterajších 

pracovných skúseností a určenia zodpovednosti je zrušenie referátov efektívnejšie, 

 



- útvare hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu sa vytvorilo oddelenie 

kontroly. Za kontrolnú činnosť zamestnancov útvaru zodpovedá hlavný kontrolór 

mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje ako zamestnávateľ mesto Žilina. 

Vedúci oddelenia kontroly bude zastupovať hlavného kontrolóra počas krátkodobej 

a aj dlhodobej neprítomnosti v rozsahu písomného poverenia. Na základe rozdelenia 

jednotlivých kontrol bude pripomienkovať a upravovať výstupné materiály počas 

kontroly, na požiadanie hlavného kontrolóra bude pripravovať podklady a stanoviská 

k úlohám, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj bude 

pripomienkovať materiály do mestskej rady, do mestského zastupiteľstva, ktoré bude 

predkladať hlavnému kontrolórovi.     

 

Aparát mestského úradu k 01.03.2015 má 213 zamestnancov mesta Žilina. Personálne 

obsadenie jednotlivých organizačných útvarov aparátu mestského úradu zamestnancami 

mesta Žilina: 

 

Organizačné útvary priamo riadené primátorom mesta: 2  

oddelenie verejného obstarávania: 3  

oddelenie strategického rozvoja mesta: 1  

odbor tlačový a zahraničných vecí: 8  

 

Organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu: 8 

odbor vnútorných vecí: 58  

odbor ekonomický: 29  

odbor životného prostredia: 9  

odbor právny a majetkový: 11 

odbor školstva a mládeže: 7  

odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 10  

odbor sociálny a zdravotný: 8  

odbor bytový: 5   

odbor stavebný: 26  

odbor dopravy: 14 z toho 5 zamestnancov do 31.10.2015 - aktivační pracovníci 

odbor projektov EÚ: 4  

odbor investičný: 5  

 

Útvar hlavného kontrolóra priamo riadený hlavným kontrolórom, vrátane hlavného 

kontrolóra: 5 

 

Na odbore sociálnom a zdravotnom ako vecne príslušnom je zaradený: 

aparát opatrovateľskej služby: 55 z toho 5 zamestnancov do 30.09.2015 - Národný projekt 

aparát komunitného centra: 3 do 31.10.2015 

aparát denných centier: 3  

aparát jedálne: 3  

aparát denného stacionára: 11 

aparát detských jasieľ: 34  

 

Dopad na rozpočet mesta sa nepredpokladá. 

 

Materiál bol prerokovaný: 

 

- dňa 25.03.2015 v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, 



- dňa 26.03.2015 v Komisii kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, v 

Komisii územného plánovania a výstavby, v Komisii dopravy a komunálnych služieb, 

v Komisii školstva a mládeže, v Komisii finančnej, 

 

- dňa 30.03.2015 na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporučila mestskému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí Informatívnu správu k vydaniu 

Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 
































































































