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Dôvodová správa  
 

Organiza čná zmena č. 1 účinná od 1.6.2011 
 
Na základe Rozhodnutia primátora Mesta Trenčín č. 20/2011 vydaným v súlade s § 13 ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 15 Štatútu Mesta Trenčín a v 
zmysle  Smernice primátora Mesta Trenčín č. 11/2011 Organizačného poriadku Mestského úradu 
v Trenčíne bola zrušená časť zamestnávateľa a nasledovné pracovné pozície: 
 
Časť zamestnávate ľa: 
Útvar kultúry a cestovného ruchu po čet pozícií 
Koordinátor Mestská galéria 1 
Referent pre cestovný ruch 1 
Referent pre kultúru 4 
Vedúci útvaru kultúry a cestovného ruchu 1 
Spolu 7 
 
 
S účinnos ťou od 1.6.2011 sa zrušili z dôvodu nadbyto čnosti nasledovné pracovné pozície: 
Pracovná pozícia/útvar počet zrušených pozícií 
 
Asistent dlhodobo uvoľneného poslanca/Kancelária prednostu 1 

Inšpektor mestskej polície/Mestská polícia 5 

Kontrolór dodávateľských činností - cintorínske služby/ Útvar interných 
služieb 

1 

Marketingový manažér/Kancelária primátora 1 

Referent pre administratívu ŽP/Útvar životného prostredia a dopravy 1 

Referent pre dane a poplatky/ Útvar ekonomický 3 

Referent pre majetok mesta/Útvar majetku mesta  1 

Referent pre sociálne veci/ Útvar sociálnych vecí 2 

Referent pre správu GIS, DTMM/ Útvar architektúry a územného 
plánovania 

1 

Špecialista pre hospodársku správu škôl a školských zariadení/ Útvar 
školstva 

1 

Referent pre stavebný poriadok/ Útvar životného prostredia a dopravy 2 

Referent pre šport/ Útvar školstva 1 

Referent pre územné plánovanie, koncepcie a architektúry/Útvar 
architektúry a územného plánovania  

1 

Referent pre životné prostredie/ Útvar životného prostredia a dopravy /  1 

Referent pre ŽP a dopravu/ Útvar životného prostredia a dopravy 1 

Špecialista controllingu /Útvar ekonomický 1 

Špecialista metodik účtovníctva/ Útvar ekonomický 1 

Špecialista pre dane a poplatky/ Útvar ekonomický 1 

Špecialista pre implementáciu rozvojových koncepcií/ Kancelária 
prednostu 

1 

Špecialista pre stratégiu/ Kancelária primátora 1 

Špecialista pre verejné obstarávanie - investície útvaru ŽP a dopravy/ 
Útvar životného prostredia a dopravy 

1 

Špecialista pre životné prostredie/ Útvar životného prostredia a dopravy 1 

Špecialista systémový administrátor / Kancelária prednostu 1 

Upratovačka/ Útvar interných služieb 1 

Vodič, údržbár/ Útvar interných služieb 1 



Celkový sú čet 33 

 
Organizačná zmena bola prerokovaná v zmysle § 237 Zákonníka práce so zástupcami zamestnancov 
ZO SLOVES pri MsÚ v Trenčíne a zároveň bolo ohlásené a prerokované hromadné prepúšťanie 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. 
 
Dňa 19.4.2011 bol vydaný Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne, ktorý upravoval 
organizačné zmeny účinné od 1.6.2011. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry mestského 
úradu účinnej od 1.6.2011 sa nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.   
 
Funkčné a pracovné miesta, ich počet a popis pracovných činností zamestnancov je tvorený 
pracovnými pozíciami v zmysle platnej legislatívy a súborom všetkých pracovných pozícií 
vyplývajúcich z  platných pracovných zmlúv zamestnancov zamestnávateľa Mesta Trenčín. 
 
 
Organiza čná zmena č. 2 účinná od 1.7.2011 
 
S účinnosťou od 1.7.2011 bol vydaný Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne vo forme 
Smernice primátora Mesta Trenčín č. 14/2011, ktorý upravoval organizačné zmeny účinné od 
1.7.2011. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry mestského úradu účinnej od 1.7.2011 sa 
nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu.  
 
Vykonané organiza čné zmeny: 
1.  vytvorenie Útvaru klientskeho centra a matriky  
2.  odčlenenie matriky  z Útvaru právneho a matriky – samostatný Útvar právny  
3.  činnosti a kompetencie zrušenej časti zamestnávateľa – Útvaru kultúry a cestovného ruchu 
 boli presunuté na Kanceláriu primátora, KIC, n.o. v súčinnosti so zástupkyňou primátora. 
 
 
 
Organiza čná zmena č. 3 účinná od 1.8.2011 
 
S účinnosťou od 1.8.2011 bol vydaný Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne vo forme 
Smernice primátora Mesta Trenčín č. 17/2011, ktorý upravoval organizačné zmeny účinné od 
1.8.2011. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry mestského úradu účinnej od 1.8.2011 sa 
nachádza v prílohe č. 1 tohto materiálu. 
 
Vykonané organiza čné zmeny: 
 
1.  vytvorenie Útvaru kultúrno-informa čných služieb ( na základe uznesenia č. 4/2011 
 Správnej rady Kultúrno-informačného centra, n.o. zo dňa 27.6.2011 o zrušení Kultúrno-
 informačného centra, n.o. k 31.7.2011 a Delimitačného protokolu zo dňa 25.7.2011 sa Mesto 
 Trenčín a KIC, n.o. Trenčín dohodli na prevode zamestnancov KIC, n.o. Trenčín 
 k zamestnávateľovi Mesto Trenčín od 1.8.2011). 
 
2. zlúčenie Útvaru architektúry a územného plánovania s Útvarom životného prostredia a 
 dopravy – vytvorenie  Útvaru životného prostredia, dopravy a územného plá novania
   
3. v rámci Útvaru životného prostredia dopravy a územného plánovania vytvorenie ďalšej úrovne 
 riadenia – vznik referátu životného prostredia, dopravy a inve stícii.  
  
 
  
 


