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1.       
     Návrh uznesenia  

 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 
berie 

 
na vedomie informáciu o vydaní dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Rača v znení dodatku č. 1 
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2. Dôvodová správa 
 

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača vydal dňa 30. júna 2015 podľa § 17 ods. 5 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení zákona č. 371/2012 Z.z. (ďalej len „zákon“) dodatok č. 2 k Organizačnému 
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1. Materiál je 
verejne prístupný na http://www.raca.sk/mestska-cast/organizacny-poriadok/. 

Podľa § 17 ods. 5 zákona „Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok 
miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne 
zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.“. 

V zmysle tejto právnej úpravy starosta mestskej časti je povinný informovať 
poslancov miestneho zastupiteľstva o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho 
úradu, preto sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva informácia o vydaní dodatku 
č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti v znení dodatku č. 1.  

 
Po prehodnotení činností jednotlivých organizačných útvarov miestneho úradu došlo 

k nasledovným zmenám v organizačnej štruktúre: 
1. Po prehodnotení činností niektorých útvarov sa zvýšil počet pracovných pozícií: 
a) oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku: + 1 referent administratívy - 

v súvislosti s narastajúcou odbornou agendou narastá aj počet administratívnych úkonov, 
ktoré môže vykonávať aj pracovník bez odbornej spôsobilosti,  

b) oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva: + ½ úväzku na 
ubytovni – upratovanie a údržba - v súvislosti s väčším rozsahom týchto prác nevyhnutne 
potrebných vykonávať na ubytovni,  

c) oddelenie vnútornej správy: + ½ úväzku pomocná sila do kuchyne - s otvorením denného 
stacionára sa počíta aj s prípravou desiaty a olovrantu pre klientov, rovnako pribúda aj 
počet stravníkov odoberajúcich obedy,  

d) oddelenie životného prostredia: + 1 robotnícke miesto – v súvislosti s novou výsadbou 
stromov, kríkov, kvetov a zelene na Karpatskom námestí a výsadbou novej zelene v areáli 
denného stacionára a amfiteátra, ktorú je potrebné udržiavať,  

e) 1 nová pozícia „vedúci oddelenia“ v dôsledku rozdelenia dovtedajšieho oddelenia pre 
sociálne veci, kultúru a šport na 2 samostatné oddelenia, 

f) oddelenie pre kultúru a šport: + ½ úväzku správa a upratovanie amfiteátra, ½ úväzku 
správa a upratovanie multifunkčné ihriská. 
 

2. Z dôvodu racionalizácie a zefektívnenie činnosti dotknutých organizačných útvarov došlo 
k nasledovným zmenám 

a) matrika: presun z priamej riadiacej pôsobnosti starostu pod prednostku 
b) rozdelenie súčasného oddelenia pre sociálne veci, kultúru a šport: oddelenie vykonávalo 

dve rozsiahle agendy, ktoré spolu takmer nesúviseli. S účinnosťou od 01.09.2015 sa 
vytvorilo samostatné  
I. oddelenie pre sociálne veci, ktoré okrem doteraz vykonávaných činností zastrešuje aj 

prevádzku denného stacionára a prepravu klientov denného stacionára, 
II.  oddelenie pre kultúru a šport, pod ktoré od 01.09.2015 prešla aj správa kultúrnych 

zariadení z oddelenia správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva. 
Okrem už 4 existujúcich zariadení (NKD, KS Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska 
beseda) pribudne aj amfiteáter, v ktorom sa po rekonštrukcii plánuje rozbehnúť 
kultúrna, spoločenská a športová činnosť vo väčšom meradle, aby boli nové priestory 
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adekvátne využité. Oddelenie zabezpečuje kompletnú kultúrnu činnosť a organizáciu 
kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti, vykonáva správu kultúrnych 
zariadení, organizáciu športových podujatí a správu dvoch multifunkčných ihrísk (ZŠ 
Tbiliská ul. a Karpatské námestie), 

c) s účinnosťou od 01.07.2015 sa presunula agenda „zabezpečovanie opravy, údržby a 
čistenia uličných kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti“ z 
oddelenia životného prostredia na oddelenie správy majetku, investičných činností 
a cestného hospodárstva z dôvodu, že táto agenda vecne prináleží do pôsobnosti referátu 
cestného hospodárstva, 

d) s účinnosťou od 01.09.2015 sa presunula agenda „správa kultúrnych zariadení (NKD, KS 
Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska beseda)“ z oddelenia správy majetku, investičných 
činností a cestného hospodárstva na oddelenie pre kultúru a šport. 

 
Uvedenou organizačnou zmenou sa posilní výkon činností miestneho úradu. 
 


