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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača   

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača  

účinnosťou od 01.03.2019. 



Dôvodová správa 
 

Podľa § 17 ods. 5 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave: „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.“ 

 

Podľa 19 ods. 1 druhá veta zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 

„Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov 

mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.“ 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás informujeme o zmene Organizačného poriadku 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača.  

 

Nový organizačný poriadok má za cieľ rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé organizačné 

útvary Miestneho úradu pre efektívnejšie riadenie a optimalizáciu činnosti Miestneho úradu. 

Organizačný poriadok zaviedol do systému riadenia okrem oddelení aj nižšie organizačné útvary, 

referáty, s ktorými síce počítal aj doterajší organizačný poriadok, avšak v skutočnosti sa 

v organizačnej schéme nenachádzali a boli tam uvedení iba jednotliví zamestnanci, čo 

spôsobovalo jej neprehľadnosť.  

 

Dôležité organizačné zmeny  

1. Rozdelenie oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku na dve oddelenia 

(Stavebný úrad, Oddelenie územného plánovania)podľa toho, či ide o prenesený výkon 

štátnej správy (stavebný úrad) alebo o výkon samosprávy (územné plánovanie), 

2. Prechod kompetencií na úseku personalistiky, krízového riadenia, BOZP, požiarnej 

ochrany, civilnej ochrany a verejného obstarávania pod Kanceláriu prednostu, 

3. Prechod kompetencií na úseku športu a mládeže pod Kanceláriu starostu, 

4. Prechod kompetencií na úseku dopravy a cestného hospodárstva pod Oddelenie životného 

prostredia a dopravy, 

5. Prechod kompetencií na úseku súpisných čísel, registra adries a matriky pod Oddelenie 

vnútornej správy, 

6. Zmena náplne činností a zmena názvu Oddelenia vzťahov s verejnosťou z názvu 

Marketingové a mediálne oddelenie a jeho presun do priamej riadiacej pôsobnosti 

prednostu,  

7. Personálne posilnenie činnosti inšpektorov životného prostredia v rámci Oddelenia 

životného prostredia a dopravy, 

8. Personálne posilnenie opatrovateľskej služby v rámci Oddelenia pre sociálne veci, 

9. Presun Oddelenia školstva do riadiacej pôsobnosti prednostu.  

 

 

Počet zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov je  v schéme organizačnej štruktúry 

stanovený ako počet maximálny. 

 

 


