
ORGANIZAŽNÁ ŠTRUKTÚRA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI BRAISLAVA-RAČA        Príloha č. 2 

k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Účinnosť od 01.01.2021               Mgr. Michal Drotován, v. r., starosta 

- 

  
  
  
  
   
  

Miestna rada 

  
Stále komisie miestneho 

zastupiteľstva 

Miestne 

zastupiteľstvo 

  
  
  
  

Miestny kontrolór 

  
  
  
  

STAROSTA 

  
  
  
  
  

Zástupca starostu 

  
  
  
  

Kancelária starostu 

vedúci oddelenia (1) 

Sekretariát starostu (1) 

Referát právnych 

služieb (2) 

Referát športu 
a mládeže (2) 

Projektový referát (3) 

  
  
  
  

Stavebný úrad 

vedúci oddelenia (1) 

Referát územného 

rozhodovania a 

stavebného poriadku (7) 

Referát administratívy 

(1) 

Oddelenie územného 

plánovania 

vedúci oddelenia (1) 

Referát územného plánu 

a rozvoja (2) 

  
  
  

Prednosta úradu 
Kancelária prednostu 

organizačný referát (1) 

Referát personalistiky 

(1) 

Referát verejného 

obstarávania (1) 

Referát registratúry 

a GDPR (1) 

 

 

Referát OPP a BOZP 
  
   

Referát kultúry 
a komunikácie (4) 

Referát knižničných 

služieb (1) 

  
  
  
  
  

Ekonomické 

oddelenie 

vedúci oddelenia (1) 

Referát 

rozpočtovníctva, 

účtovníctva, 

ekonomiky, správy 

miestnych daní a 

poplatkov (5) 

Mzdový referát (1) 

  
  
  
  

Oddelenie 

hospodárskej správy 

Referát správy 

majetku a investícií 

vedúci oddelenia (1) 

Správa a evidencia 

a majetku (2) 

Investičné činnosti (1) 

Matrika a ohlasovňa 

pobytu (2) 

Referát súpisných čísel 

a registra adries (1) 

Centrum prvého 

kontaktu (2,75) 

Jedáleň (6) 

Údržbári (4) 

Upratovanie (6) 

Správa budov (2) 

  
  
  
  
  

Oddelenie životného 

prostredia a dopravy 

  
  
  
  
  

Oddelenie pre 

sociálne veci 

vedúci oddelenia (1) vedúci oddelenia (1) 

Referát životného 

prostredia (4) 

Referát dopravy 

a cestného 

hospodárstva (2) 

Inšpektori životného 

prostredia (2) 

Stredisko čistoty (19) 

Referát sociálnych 

služieb a posudkovej 

činnosti (3) 

Opatrovateľská služba 

(20) 

Zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov (7,5) 

Denný stacionár (9,75) 

Ubytovňa (2,5) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Školský úrad 
Oddelenie 

informačných 

technológii 

vedúci oddelenia (1) vedúci oddelenia (1) 

Školský referát (1) 

Referát ekonomických 

činností rozpočtových 

organizácií (2) 

Referát informatiky (2) 

Referát CO a krízového 

riadenia 

Správcovia budov (6) 

  
  
  
  
  

Oddelenie kultúry a 

komunikácie 

Referát terénnej 

sociálnej služby (2) 

Referát opatrovateľskej  

služby (1) 

manažér investičných 
činností (1) 

Referát vnútornej 

správy a volieb 

manažér vnútornej 

správy a volieb (1) 

Referát správy 

budov 

manažér správy budov 

(1) 


