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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
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 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, ktorý nadobudol
účinnosť 01.03.2015, bolo nevyhnutné reagovať na zmeny v právnych predpisoch a upraviť
procesy vykonávané jednotlivými útvarmi Mestského úradu v Žiline tak, aby reflektovali na
zmeny, boli čo najefektívnejšie a zabezpečovali kvalitné služby občanom. Z toho dôvodu bol
Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline zmenený trikrát, pričom zmeny nadobudli
účinnosť 16.11.2015, 01.01.2016 a 01.04.2016.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina.
Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva:
- v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 10
za/0 proti/0 sa zdržalo,
- v Komisii kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá materiál zobrala
na vedomie,
a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

MATERIÁL
Prehľad zmien v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Žiline
K 16.11.2015:
- rozšírenie platnosti organizačného poriadku na Denné centrum, Dlhá 1, Žilina –
Bytčica,
- zlúčenie odboru bytového s odborom sociálnym a zdravotným so vznikom odboru
sociálneho a bytového, ktorý sa rozčlenil na 2 oddelenia – oddelenie sociálne
a oddelenie bytové. Oddelenie sociálne sa rozčlenilo na tri referáty: referát sociálno–
právnej ochrany a sociálnej pomoci, referát sociálnych služieb a ekonomiky a referát
opatrovateľskej služby a posudkových činností. Rozdelenie, ku ktorému došlo
01.03.2015, so vznikom samostatného odboru bytového, bolo iniciované šetrením
neoprávnených prenájmov bytov orgánmi činnými v trestnom konaní. Intenzita úloh
vyplývajúca z tohto šetrenia poklesla a nebolo nevyhnutné i s ohľadom na počet
zamestnancov odboru bytového, aby úlohy mesta v oblasti bytovej politiky boli
zabezpečované na úrovni odboru s vlastným vedúcim odboru,
- vypustenie prechodných ustanovení týkajúcich sa ukončenia Zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu dňom 01.04.2015 na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku (na odbore stavebnom) a pozemných komunikácií - špeciálneho
stavebného úradu (na odbore dopravy).
Aparát mestského úradu k 16.11.2015 mal 213 zamestnancov mesta Žilina (z toho 5 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na tieto pracovné miesta sú refundované vo výške 80% z celkovej
ceny práce zamestnanca). Vydanie organizačného poriadku k 16.11.2015 nemalo dopad na
celkový počet zamestnancov.

K 01.01.2016
- úprava názvu a rozčlenenie jednotlivých činností podľa vykonávaných oblastí referátu
krízového riadenia, PO a BOZP. Nový názov - referát krízového riadenia, CO, OPP
a BOZP lepšie vystihuje a charakterizuje činnosti, ktorý tento referát vykonáva,
- úprava náplne oddelenia verejného obstarávania, referátu verejného obstarávania,
- vznik nového oddelenia na odbore ekonomickom s názvom oddelenie daňovej kontroly,
ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho odboru ekonomického. Ide
o vytvorenie špecializovaného oddelenia, zameraného na zvýšenie efektívnosti výberu
daní prostredníctvom kontrolných mechanizmov a kontrolných postupov. Takýto
nástroj mesto zatiaľ nemalo, čo výrazne znižuje jeho úspešnosť pri správe daní
a poplatkov. Bolo vytvorené na základe požiadaviek reálnej praxe pri správe daní
a poplatkov, ako aj na základe odporúčaní mestského zastupiteľstva a útvaru hlavného
kontrolóra. Mesto Žilina dlhodobo hľadalo efektívny nástroj na zníženie daňových
pohľadávok a možných daňových únikov, pričom doteraz využilo najmä možnosti
zverejňovania, upomínania a vymáhania prostredníctvom exekúcií. Reálna prax však
ukázala, že mesto dosiahlo hranice možného využívania takýchto nástrojov a bolo
nevyhnutné nájsť také nástroje a mechanizmy, ktoré by pomohli mestu výraznejšie
zvýšiť efektívnosť pri správe daní a poplatkov,
- úprava náplne činností jednotlivých referátov odboru kultúry, športu, cestovného ruchu
a miestneho rozvoja,

-

doplnenie činností odboru stavebného a odboru dopravy o plnenie úloh vyplývajúcich
a súvisiacich so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu s obcou Porúbka.

Aparát mestského úradu k 01.01.2016 mal 213 zamestnancov mesta Žilina (z toho 5 miest je
vytvorených na dobu určitú pre projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina na odbore
dopravy. Finančné náklady na tieto pracovné miesta sú refundované vo výške 80% z celkovej
ceny práce zamestnanca). Vydanie organizačného poriadku k 01.01.2016 nemalo dopad na
celkový počet zamestnancov.

K 01.04.2016
- vznik nového oddelenia priamo riadeného primátorom mesta - Sprostredkovateľský
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) s 2 referátmi –
referátom programovania a referátom projektového riadenia, ktoré bude plniť úlohy v
súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským
orgánom uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
RO pre IROP a mestom Žilina.
V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014, podľa ktorého
bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určené v zmysle článku 123
ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 4 písm. a) bod
1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program (RO pre IROP), bolo mesto Žilina (spolu
s ostatnými krajskými mestami na Slovensku) určené v súlade s § 4 písm. a) bod 2
zákona č. 292/2014 Z. z. ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program (SO pre IROP),
- doplnenie činností pozície asistent primátora a sekretariát primátora,
- presunutie činnosti zabezpečovania styku s Úradom na ochranu osobných údajov
a uchovávania agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina zo
sekretariátu primátora do referátu informácií, sťažností a petícií,
- rozšírenie činnosti referátu štátnej podpory bývania odboru stavebného o agendu
označovania ulíc a číslovania budov a zmena názvu na referát štátnej podpory bývania,
označovania ulíc a číslovania budov,
- rozšírenie činností referátu evidencie obyvateľov a osvedčovania o plnenie úloh
integrovaného obslužného miesta,
- rozšírenie náplne práce odboru sociálneho a bytového, referátu sociálnych služieb
a ekonomiky o sociálnu - prepravnú službu poskytovanú prostredníctvom špeciálne
upraveného motorového vozidla,
- doplnenie činnosti odboru investičného.
Aparát mestského úradu k 01.04.2016 má 229 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: 8
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP): 3
Organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu: 8
odbor vnútorných vecí: 59,5
odbor ekonomický: 30
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 bytový: 13
odbor stavebný: 26
odbor dopravy: 22,5 z toho 13 zamestnancov pre projekt
odbor projektov EÚ: 3
odbor investičný: 7
Útvar hlavného kontrolóra priamo riadený hlavným kontrolórom, vrátane hlavného kontrolóra:
5
Na odbore sociálnom a bytovom ako vecne príslušnom je zaradený:
aparát opatrovateľskej služby: 50
aparát komunitného centra: 1
aparát denných centier: 5
aparát jedálne: 14
aparát denného stacionára: 0
aparát detských jasieľ: 34
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/

