Zamestnávateľ : Obec Granč – Petrovce, v zastúpení Mgr. Petrom Pitoňákom starostom obce,
so sídlom Granč – Petrovce, Gašparovec 107/8, 053 05 Granč - Petrovce
vydáva
Rozhodnutie o organizačnej zmene.
Po vykonaní finančného a personálno-organizačného auditu zameraného na analýzu efektívnosti
v činnosti jednotlivých oddelení a organizácie práce Obecného úradu v Granč – Petrovciach, s
dôrazom na dodržanie rozpočtových opatrení a efektívne vynakladanie verejných financií a potreby
zvyšovania miezd vo verejnej správe v súlade na platnou legislatívou, ktorý sa uskutočnil dňa 7. 12.
2018, dochádza k reorganizácií pracovných kapacít pre zefektívnenie práce zamestnancov obecného
úradu. Toto zefektívnenie a reorganizácia sa vykoná nasledovne:
Dňom 31. 12. 2018, sa rušia doterajšie tri samostatné oddelenia obecného úradu a to:
1. Ekonomické oddelenie
2. Oddelenie Správy daní a poplatkov
3. Oddelenie vnútornej správy a podateľňa
Na základe vyššie uvedeného sa dňom 1. 1. 2019 vytvoria dve nové samostatné oddelenia
obecného úradu v Granč- Petrovciach a to:
I. – „Oddelenie financií, rozpočtu a majetku obce“ – ktorý bude zahŕňať nasledovné činnosti
obecného úradu a referáty:
1. referát financií
2. referát rozpočtu a dotácií
3. hlavná účtovníčka
4. účtovníčka pre školstvo
5. hlavná pokladňa obce
6. referát fakturácie, evidencie a štatistiky
7. referát personalistiky a miezd
8. referát hlavnej kontrolórky obce
Zamestnancom novovytvoreného oddelenia obecného úradu bude jeden z doterajších
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere , ktorý prevažnú časť agendy vykonával aj doteraz.
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II. - „Oddelenie vnútornej správy, miestnych daní, poplatkov a služieb občanom“, – ktoré bude
zahŕňať nasledovné činnosti obecného úradu a referáty:
1.

sekretariát starostu obce

2.

referát vnútornej správy a overovanie / podpisy a listiny/

3.

referát evidencie obyvateľstva, domov, bytov a stavieb

4.

referát správy dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní

5.

referát poplatku za komunálny odpad

6.

referát vymáhania pohľadávok

7.

referát projektov a verejného obstarávania

8.

referát pre sociálne vecí a aktivačnú činnosť

9.

referát správy sieti, obecného rozhlasu, zverejňovania listín a informácií

10.

referát registratúrneho strediska a archívu

11.

referát požiarnej ochrany, BOZP, Krízového štábu obce, CO a obrany

12.

kancelária prvého kontaktu, podateľňa a doručovanie písomných zásielok

13.

referát investičnej výstavby, správy a údržby budov

14.

referát stavebného úradu a územného plánovania

15.

referát životného prostredia,

16.

referát správy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

17.

referát správy školskej jedálne a služieb verejného stravovania

18.

referát príspevkových organizácií a podnikateľskej činnosti obce / Granč, s.r.o./
Zamestnancom novovytvoreného oddelenia obecného úradu bude jeden z doterajších
zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ktorý prevažnú časť agendy vykonával aj doteraz.
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Na základe vyššie uvedených zmien sa dňom účinnosti tohto rozhodnutia ruší :
1.

jedno trvalé pracovné miesto „ administratívny pracovník“ z dôvodu nadbytočnosti.

Upratovanie obecného úradu bude vykonávané upratovačkou materskej školy v Granč- Petrovciach
nachádzajúcej sa v tej istej budove, ktorá je v pracovnom pomere obce Granč – Petrovce, t.j. toho
istého zamestnávateľa, prerozdelením - nie však navŕšením jej pracovného úväzku pre jednotlivé
oddelenia a priestory budovy. Tento zamestnanec bude vo výške svojho úväzku manažovaný
Oddelením vnútornej správy, miestnych daní, poplatkov a služieb občanom - referát investičnej
výstavby, správy a údržby budov a pracovná činnosť vo výške úväzku pre obecný úrad bude priamo
podliehať zamestnancovi tohto oddelenia.
Personálne účinky rozhodnutia:
1. Na novovytvorené„Oddelenie financií, rozpočtu a majetku obce“ bude dňom 1.1.2019 zaradená
doterajšia pracovníčka Ekonomického oddelenia – Mgr. Jana Mačáková.
2, Na novovytvorené „Oddelenie vnútornej správy, miestnych daní, poplatkov a služieb
občanom“ bude dňom 1.1.2019 zaradená doterajšia pracovníčka Oddelenia vnútornej správy a
podateľne – p. Jana Morongová
3. Upratovačke MŠ bude po dohode s ňou a riaditeľkou MŠ v Granč- Petrovciach prerozdelený
pracovný úväzok pre zabezpečenie upratovania obecného úradu, tak aby bolo zabezpečené
upratovanie v trvaní minimálne 5 hodín týždenne.
Zodpovedný zamestnanec za personalistiku a mzdy na terajšom ekonomickom oddelení obecného
úradu zabezpečí zapracovanie uvedených zmien do Organizačného poriadku obce Granč –Petrovce
a vypracovanie nových pracovných náplní jednotlivých zamestnancov, ktorých sa uvedené zmeny
týkajú. Tiež prípravu dohôd o zmene pracovných zmlúv alebo pracovných podmienok s dotknutými
zamestnancami, ako aj súvisiacu agendu a to bezodkladne. Zamestnanci terajších oddelení postupne
odovzdajú do 31. 12. 2018 presun agendy ktorú zastrešujú zamestnancom, ktorí jednotlivú agendu na
novovzniknutých oddeleniach budú vykonávať od 1.1. 2019.
Táto organizačná zmena bola prerokovaná so zástupcami zamestnávateľa dňa 7. 12. 2018 za účasti
zástupcov zamestnávateľa a Hlavnej kontrolórky obce Granč - Petrovce a je účinná od 1. 1. 2019.

V Granč - Petrovciach dňa 14. 12. 2018
Za zamestnávateľa Obec Granč – Petrovce, Mgr. Peter Pitoňák, starosta obce, v. r.
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