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Dôvodová správa 
 

 Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 
 
 

Primátor mesta Zlaté Moravce na základe právomoci danej  v ust. § 13 ods. 4 písm d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
Organizačný poriadok Mestského úradu, pričom informuje mestské zastupiteľstvo o jeho 
vydaní a zmenách. 
 

Na základe uvedeného informujeme MsZ, že  počas obdobia júl až august 2014 boli 
v organizačnej štruktúre MsÚ vykonané nasledovné zmeny. 

 
Dňa 21.7.2014 prišlo k uvoľneniu pracovnej pozície na oddelení pre stavebné konanie 

a správu majetku mesta a to pozície vedúceho oddelenia, ktorá v sebe zahŕňa aj referát pre 
stavebné konanie. Na základe uvedeného vznikla potreba zabezpečiť vedenie tohto oddelenia 
ako aj činnosti a  riadny chod stavebného úradu. Táto organizačná zmena sa vykonala  
s účinnosťou k 1.8.2014 nasledovne: 

- Zrušilo sa miesto  „referát pre stavebné konanie (súčasne vedúci oddelenia)“, ktoré 
bolo personálne neobsadené. Vedúce funkcie oddelenia pre stavebné konanie a správu 
majetku mesta od 1.8.2014 zastáva referát pre pasportizáciu a správu majetku mesta, 
pričom sa upravil aj názov referátu na „referát pre pasportizáciu a správu majetku 
mesta (súčasne vedúci oddelenia)“.  

- Referát pre stavebné konanie a drobné stavby, referát pre agendu nájomných vzťahov 
a podnikateľskej činnosti a referát pozemkovej agendy zostali zachované. 

- Z dôvodu zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu sa vytvorilo nové pracovné 
miesto – referát pre administratívu stavebného konania.  
 
S účinnosťou od 21.8.2014 došlo k vytvoreniu nového referátu na oddelení financií 

a rozpočtu – referátu personalistiky a miezd. T.j. od uvedeného dátumu agendu personalistiky 
a miezd zabezpečujú dve zamestnankyne. Agendu pre personalistiku a spracovanie miezd 
(ktorá zahŕňa najmä spracovanie miezd pre materské školy a školské jedálne, CVČ, MsP, 
opatrovateľskú službu, Zariadenie opatrovateľskej služby, odmien na základe dohôd 
o prácach mimo pracovný pomer, odmien pre poslancov a členov komisií, spracovanie 
odmien v rámci projektov na podporu nezamestnanosti, členov volebných komisií, 
spracovávanie výkazov do SP, ZP, DÚ, hlásení a štatistík) do tohto obdobia zabezpečovala 
pre 239 osôb iba jedna zamestnankyňa. Je nevyhnutné pre riadny chod tohto referátu, aby 
tieto činnosti zabezpečovali dvaja zamestnanci a taktiež aby bola zabezpečená v prípade 
čerpania dovoleniek a práceneschopnosti zastupiteľnosť na tomto referáte. 

 
S účinnosťou od 21.8.2014 došlo aj k zosúladeniu pomenovania niektorých referátov 

na oddelení financií a rozpočtu tak, aby ich označenie odzrkadľovalo podstatu pracovnej 
náplne daných referátov, pričom: 

- Referát rozpočtu a dotácií sa premenoval na referát rozpočtu.  
- Referát fakturácie a evidencií sa premenoval na účtovníčka došlých faktúr a dotácií.  
- Referát účtovníctva a skladových evidencií sa premenoval na účtovníčka fakturácie 

a evidencie majetku.  
- Účtovníčka - fakturantka sa premenovala na účtovníčka školských jedální.  

Tieto referáty zabezpečujú doterajší zamestnanci.  
 
V prílohe tejto dôvodovej správy predkladáme vo forme „pavúka“ Organizačnú 

štruktúru MsÚ platnú ku dňu  21.8.2014. 



 
Návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. /2014  

z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 18.09.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa 
18.09.2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 
b e r i e   n a     v e d o m i e  
informáciu o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 
 
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014 
 

     Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 


