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NÁVRH NA UZNESENIE


Uznesenie č. __/2011


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa predloženého materiálu  




DÔVODOVÁ SPRÁVA

viď správa





VLASTNÝ MATERIÁL

Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa predloženého materiálu                               
 
 






















Dôvodová správa

Dňa 29.9.2008 bola medzi Mestom Žilina a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina uzatvorená Dohoda č. 03/§56/2009/II-2  o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1.10.2008 bolo priznané postavenie chráneného pracoviska na Mestskej polícii Žilina so zriadením 6 pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím s dĺžkou zachovania zriadeného pracovného miesta na chránenom pracovisku najmenej po dobu 3 rokov odo dňa účinnosti priznania postavenia chráneného pracoviska.
Dňom 1.10.2008 boli 6 občania so zdravotným postihnutím prijatí do pracovného pomeru na Mestskú políciu Žilina na zriadené pracovné miesto – obsluha kamerového systému a pracovisko prvého kontaktu (informátor). 
Dňom 1.10.2011 došlo k zrušeniu priznania postavenia chráneného pracoviska a z našej strany dňom 1.10.2011 došlo k ukončeniu pracovného pomeru u 6 zamestnancov. Pracovný pomer u vyššie uvedených občanov bol uzatvorený na dobu určitú (počas trvania postavenia chráneného pracoviska) do 1.10.2011. Dňa 30.9.2011 boli písomne upovedomení o skončení pracovného pomeru ukončením doby určitej.

Budova školiaceho a výcvikového strediska MP Žilina na Nanterskej ul. v Žiline od januára 2011 neslúži svojmu účelu. V budove sa pôvodne malo nachádzať školiace a výcvikové stredisko, ktoré malo slúžiť jednak na vzdelávacie aktivity vlastných príslušníkov MP a OP z celého Slovenska. Ďalej tu malo mať sídlo oddelenie prevencie a tiež oddelenie kynológie. V mesiaci apríl na základe organizačných zmien došlo k situácii, že oddelenia a samotné školiace stredisko pôsobia naďalej v budove MP na Hollého ul. Vzhľadom na skutočnosť, že budova už viac ako 9 mesiacov neslúži svojmu účelu a z celého areálu je využívané dopravné ihrisko, nie je potrebné zabezpečovať chod a správu tejto budovy prostredníctvom zamestnanca, ktorý pracuje na pracovnej pozícii správca budovy. Na základe uvedeného rušíme funkciu správca budovy – informátor MP. Z dôvodu zrušenia vyššie uvedenej pracovnej pozície dôjde aj k úspore finančných prostriedkov.




















Mestská rada schvaľuje Zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline schváleného dňa 21.3.2011 Uznesením č. 45/2011  podľa predloženého materiálu nasledovne:                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    V Čl. II.  Organizačné členenie MP Žilina – zameranie činností jednotlivých oddelení  

V časti:   Organizačné členenie                                                                                                                
V odstavci   Priamo   pod   riadenie   vedúceho   vnútorného   a  organizačného oddelenia spadajú tieto referáty:   
Vypúšťa sa bod 3 (správca budovy Vlčince)
Vypúšťa sa bod 4 (chránené pracovisko)

V časti: Zameranie činnosti jednotlivých zamestnancov a oddelení                                             
2. Oddelenie vnútorné a organizačné (VOO)
Správca budovy  
            Vypúšťa sa celý odstavec
	Chránené pracovisko (zriadené pre občanov so zdravotným postihnutím)  
            Vypúšťa sa celý odstavec







