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1.
Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti BratislavaRača s účinnosťou od 01.01.2021 v predloženom znení.
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2. 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 zmenách Organizačného
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača účinných od 01.01.2021.
Zmenou v organizačnej štruktúre od 01.01.2021 z dôvodu optimalizácie procesov sa upravuje:
1. Zmena názvu Oddelenia vnútornej správy na Oddelenie hospodárskej správy.
2. Spojenie dvoch oddelení do jedného - zrušenie oddelenia správy majetku a investičných
činností, presun jeho kompetencií pod oddelenie hospodárskej správy ako samostatný
referát a zrušenie jedného funkčného miesta.
3. Zmena názvu referátu vnútornej správy na referát vnútornej správy a volieb
a zosúladenie činností so skutočným stavom – zmena názvu pracovného miesta na
manažéra vnútornej správy a volieb.
4. Vytvorenie jedného funkčného miesta na referáte správy budov – manažér správy
budov.
5. Doplnenie jedného funkčného miesta na správe budov – údržba NKD a amfiteátra.
6. Doplnenie 0,5 pracovného miesta na pozícii údržbár.
7. Presun Ubytovne pod správu oddelenia hospodárskej správy.
8. Doplnenie funkčného miesta na oddelení kultúry a komunikácie – návrat po materskej
dovolenke.
9. Doplnenie funkčného miesta na oddelení životného prostredia – údržba detských ihrísk.
10. Zmena názvu pozícii na oddelení pre sociálne veci a cielené rozdelenie kompetencií bez
zvyšovania pracovných miest – zadefinované referáty pre sociálne služby a posudkovú
činnosť, pre terénnu sociálnu službu a opatrovateľskú službu.
11. Doplnenie funkčných miest v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
v súvislosti s rozšírením kapacity zariadenia o 2,5 funkčných miest určených na
opatrovanie detí a upratovanie priestorov.
12. Doplnenie funkčných miest v stacionári presunom pracovnej pozície v rámci oddelenia
pre sociálne služby o 0,75 pracovného miesta v súvislosti so zabezpečením rozšírených
služieb stacionára, zosúladenie činností so skutočným stavom a zadefinovanie názvu
pracovných pozícii.
13. Presun referátu ekonomických činností (dve funkčné miesta) zo Školského úradu na
Ekonomické oddelenie.
14. Zrušenie referátu na školskom úrade MŠ Novohorská v súvislosti s otvorením
zariadenia pre deti predškolského veku.
Táto zmena organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača bola v
zmysle kolektívnej zmluvy prerokovaná so zástupcami odborovej organizácie dňa 16.
decembra 2020.
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