MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE
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Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Spracoval:
JUDr. Katarína Patková,
kancelária prednostu

berie na vedomie
Informatívnu správu o organizačných
zmenách Mestského úradu v Trenčíne

Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na
roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.
V Trenčíne, 11.09.2017

Dôvodová správa

S účinnosťou od 1.9.2017 boli vykonané organizačné zmeny na Mestskom úrade v Trenčíne na
základe Smernice primátora mesta Trenčín č.10/2017 Organizačný poriadok Mestského úradu
v Trenčíne.
Organizačná zmena účinná od 1.9.2017
1.) Hlavný architekt mesta Trenčín
a) vytvára sa samostatná pracovná pozícia hlavný architekt mesta Trenčín – podriadená priamo
primátorovi mesta; zároveň boli organizačnou zmenou prerozdelené kompetencie hlavného architekta
a útvaru územného plánovania
2.) Útvar územného plánovania
a) pôvodný Útvar hlavného architekta sa premenuje na Útvar územného plánovania
3.) Kancelária prednostu MsÚ
a) vytvára sa tretia pracovná pozícia projektový manažér
4.) Útvar interných služieb
a) vytvára sa nová pracovná pozícia špecialista vnútornej správy, zároveň sa ruší pracovná pozícia
referent vnútornej správy;
b) vytvára sa nová pracovná pozícia špecialista pre investície mesta, zároveň sa ruší jedna pracovná
pozícia referent pre investície mesta;
c) vytvára sa šiesta pracovná pozícia upratovačka;
5.) Útvar právny
a) vytvárajú sa dve nové pracovné pozície referent pre verejné obstarávanie
6.) Útvar mobility
a) útvar dopravy sa premenuje na útvar mobility (v súvislosti s uvedenou zmenou sa premenujú názvy
niektorých pracovných pozícií);
b) vytvára sa piata pracovná pozícia referent pre dopravu
c) vytvára sa druhá pracovná pozícia referent útvaru mobility
Pozn. k zmene názvu útvaru - pojem „Mobilita“ označuje všetky priania zmeniť miesto s cieľom
naplniť potreby, ide o spoločný produkt pohyblivosti a dostupnosti. Doprava je prostriedok pre
naplňovanie potrieb Mobility.
Uvedená organizačná zmena mala vplyv na vnútorné členenie úradu a zvýšil sa počet zamestnancov.
Aktuálna organizačná schéma Mestského úradu v Trenčíne sa nachádza v prílohe č. 1.
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