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1.
Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

berie
na vedomie informáciu o vydaní dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 s účinnosťou od 01.
februára 2017
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2. Dôvodová správa
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača vydal dňa 30. januára 2017 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. 3 k Organizačnému
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2, ktorý
nadobudol účinnosť 01. februára 2017.
Materiál je verejne prístupný na https://www.raca.sk/dodatok-c-3-k-organizacnemuporiadku/. Zároveň je na https://www.raca.sk/data/att/2990.pdf verejne prístupné úplné znenie
Organizačného poriadku v znení dodatku č. 1 až 3 v podobe pracovného materiálu mestskej
časti Bratislava-Rača, ktorý má len informatívny charakter.
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. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení
dodatku č. 1 a 2.
Zdôvodnenie podstatných zmien a doplnkov vykonaných dodatkom č. 3
k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku
č. 1 a 2:
1. V čl. 13 ods. 1 sa vypustila zo zoznamu vymenovaných ostatných zamestnancov zmienka
o vedúcom údržby a správy tržnice vzhľadom na zmenu názvu tohto pracovného miesta
v schéme organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe č. 2 z dôvodu potreby zosúladenie
názvu existujúceho miesta s náplňou práce zamestnanca, ktorý ho zastáva.
2. Pôsobnosť ekonomického oddelenia sa rozšírila o správu a rozhodovanie vo veciach
miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
v nadväznosti na skutočnosť, že od 31.12.2016 táto pôsobnosť bola citovaným zákonom
zverená na území Bratislavy mestským častiam.
3. Z oddelenia životného prostredia sa presunula na oddelenie správy majetku, investičných
činností a cestného hospodárstva pôsobnosť vo veci spracovávania plánu zimnej údržby
komunikácií v správe mestskej časti, keďže táto povinnosť je upravená v zákone č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
z čoho vyplýva, že táto agenda správne vecne prináleží do pôsobnosti referátu cestného
hospodárstva.
4. V rámci oddelenia vnútornej správy sa doplnila pôsobnosť na úseku údržby v nadväznosti
na pridanie 2 pracovných miest, presunutých z oddelenia životného prostredia.
5. Do vymedzenia činností oddelenia pre sociálne veci sa okrem iného doplnila pracovná
činnosť k novému pracovnému miestu terénneho sociálneho pracovníka a tiež sa doplnila
agenda, ktorá bola štatútom hlavného mesta SR Bratislava zverená do pôsobnosti
mestských častí – výkon funkcie opatrovníka podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a procesného
opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku
a Správneho súdneho poriadku.
6. V rámci novej schémy organizačnej štruktúry:
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a) v oddelení územného plánovania a stavebného poriadku sa vykonala zmena doterajšieho
názvu referentského miesta „referent územný rozvoj“ na „referent ohlásení drobných
stavieb a stavebných úprav“ v záujme zosúladenie názvu existujúceho referentského miesta
s náplňou práce zamestnanca, ktorý ho zastáva,
b) v oddelení správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva sa v súlade so
schváleným rozpočtom na rok 2017 doplnilo 1 referentské miesto s názvom „referent
správy majetku, nehnuteľností, kataster“. Dôvodom bol neustále sa zvyšujúci počet
žiadostí fyzických osôb a právnických osôb o vydanie stanovísk, o vysporiadanie
majetkových záležitostí a legislatívna náročnosť pri predajoch a nájmoch nehnuteľného
majetku vedúca k predlžovaniu a nedodržiavaniu lehôt. Vytvorením nového referentského
miesta a rozdelením agendy medzi dvoch pracovníkov sa očakáva vybavovanie žiadostí
v reálnom a prijateľnom čase,
c) v oddelení vnútornej správy sa vykonala zmena doterajšieho názvu pracovného miesta
„Vedúci údržby a správa tržnice“ na „Správa tržnice, pomocné práce“ a pridali sa 2 miesta
s pracovnou pozíciou „Údržbár“. Nejde o vytvorenie nových pracovných miest, ale
o presunutie 2 momentálne neobsadených miest z oddelenia životného prostredia, úseku
čistoty, kde bolo pôvodne 20 robotníckych miest. Po schválení novely organizačného
poriadku ich je len 18. Cieľom posilnenia pracovníkov na údržbe je zefektívniť výkon
činností v oblasti zabezpečovania riadneho technického stavu budov vo vlastníctve
a správe mestskej časti a zároveň odbremeniť úsek čistoty od výkonu tých činností, ktoré
nespadajú do ich pôsobnosti,
d) v rámci oddelenia životného prostredia sa z dôvodov uvedených v písmene c) znížil počet
robotníckych miest na 18,
e) v rámci oddelenia pre sociálne veci sa v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017
doplnilo 1 miesto s názvom „terénny sociálny pracovník“. Potreba vytvoriť toto pracovné
miesto vznikla z podnetov pri tvorbe nového komunitného plánu, kedy bolo upozornené na
existenciu ohrozených skupín obyvateľstva, ktorí sami nevyhľadajú pomoc, pričom je
zrejmé, že ju potrebujú a v mnohých prípadoch aj privítajú.
Náklady na 2 novovytvorené pracovné miesta vyplývajúce zo zmeny organizačnej štruktúry
sú kryté v rozpočte schválenými finančnými prostriedkami na pracovníkov miestneho úradu.
Ostatné zmeny a doplnenia majú charakter formálnych zmien, kedy bolo potrebné zmeniť
určitú právnu úpravu, lebo napríklad sa zmenila legislatíva a bolo potrebné odcitovať nové
právne predpisy, zmenili sa názvy orgánov štátnej správy, zmenila sa odborná terminológia,
sprecizovala sa náplň činnosti určitého oddelenia podľa toho, čo reálne vykonáva.
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