
Bratislava, 17. 05. 2016
14726/487/2016/PRED/BANL

Príkaz starostu
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č.  3/2016

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako štatutárny orgán mestskej časti v zmysle § 13 ods.

5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto príkazom:

A. d e l e g u j e m

vykonávanie niektorých právomocí prislúchajúcich do mojej kompetencie vedúcim zamestnancom

v rozsahu uvedenom v Aprobačnom oprávnení zamestnancov mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto zaradených na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré je prílohou

tohto príkazu

B.  u k l a d á m

všetkým zamestnancom miestneho úradu využiť aprobačné oprávnenie na zefektívnenie práce

miestneho úradu

C. r u š í m

dňom účinnosti tohto príkazu Aprobačné oprávnenie zamestnancov mestskej časti zaradených na

miestnom úrade vydané príkazom starostu č. 1/2003 zo dňa 30. 01. 2003

Príloha – Aprobačné oprávnenie zamestnancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zaradených
na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Rudolf Kusý
         starosta
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Aprobačné oprávnenie  

zamestnancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zaradených na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

  

Čl. 1  

Základné ustanovenia 

(1) Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) ako štatutárny orgán 
mestskej časti v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto 
Aprobačným oprávnením zamestnancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zaradených na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „aprobačné oprávnenie“) 
písomne poveruje vybraných zamestnancov mestskej časti na rozhodovanie o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej 
správy. 

(2) Kompetencie v pracovno-právnych vzťahoch, ktoré nie sú upravené v tomto aprobačnom 
oprávnení, upravuje platný Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

(3) Kompetencie v súvislosti s dodržiavaním registratúrneho poriadku upravuje platný 
Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Čl. 2  

Kompetencie zamestnancov mestskej časti 

(1) Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestny 
úrad“) podpisuje:  

(a)  platby / prevodné príkazy podľa podpisového vzoru, 
(b)  správy o povesti fyzických osôb pre účely trestného konania, 
(c)  žiadosti o uhradenie nákladov spojených s odstránením a umiestnením vozidla na určené 

parkovisko adresovanú na držiteľa alebo Okresný úrad Bratislava, 
(d)  výzvy právnickým a fyzickým osobám v súvislosti s porušovaním právnych predpisov, 
(e)  výzvy na uzatvorenie zmlúv a ich dodatkov,  
(f)  zmluvy o krátkodobom prenájme priestorov denných centier seniorov,  
(g)  korešpondenciu súvisiacu so správnym konaním v súvislosti s nezákonne umiestneným 

odpadom a posudzovaním vplyvov na životné prostredie EIA / SEA, kde je mestská časť 
účastníkom konania, 

(h)  predvolania v správnom konaní v rámci svojej riadiacej pôsobnosti, 
( i)  poskytovanie súčinnosti iným orgánom štátnej a verejnej správy, ako aj súdnych 

exekútorov, notárov, súdov a pod.,  
( j ) poskytnutie odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 

Z. z. v prvom stupni, 
(k)  potvrdenia o odpise z originálu rozhodnutia vydaného mestskou časťou,  
( l)  potvrdenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel, oznámenia o zrušení súpisných 

a orientačných čísiel, potvrdenia o nepridelení súpisných čísiel, oznámenie o nepridelení 
súpisného čísla  

(m)  potvrdenia o platnosti vydaného osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, 
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(n)  potvrdenia o pravdivosti údajov o podporovaných osobách v súvislosti s daňovými 
úľavami, 

(o)  potvrdenia o výške nedoplatkov voči mestskej časti,  
(p)  potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na odpustenie súdnych 

poplatkov a na ustanovenie zástupcu v právnej veci, 
(q)  iné potvrdenia pre účely orgánov štátnej a verejnej správy, 
(r)  oznámenia stanovísk Miestneho zastupiteľstva mestskej časti k návrhom všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k dodatkom 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 

(s)  výkazy zasielané Štatistickému úradu Slovenskej republiky, 
( t)  bežnú korešpondenciu s právnickými a fyzickými osobami s výnimkou korešpondencie 

informatívneho charakteru, ktorú majú v kompetencii vedúci jednotlivých organizačných 
útvarov, 

(u)  upozornenia zamestnancov mestskej časti, v rámci svojej riadiacej pôsobnosti, 
v súvislosti s neuspokojivým plnením pracovných úloh a porušovaním pracovnej 
disciplíny pri výkone práce, 

(v)  príkazy na prácu nadčas pre zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti, 
(w)  povolenia vstupu na pracovisko mimo prevádzkových hodín budovy miestneho úradu pre 

zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti, 
(x)  pracovné posudky zamestnancov v rámci svojej riadiacej pôsobnosti pre potreby iných 

organizácií a dotknutého zamestnanca, 
(y)  súhlas / odporučenie na žiadosti o zabezpečenie verejného obstarávania. 

(2) Každý vedúci organizačného útvaru v rámci svojej riadiacej pôsobnosti podpisuje: 

(a)  výzvy na úhradu správnych poplatkov, 
(b)  výzvy a upomienky na úhradu pohľadávok vo svojej pôsobnosti, 
(c)  bežnú korešpondenciu informatívneho charakteru s právnickými a fyzickými osobami, 
(d)  internú korešpondenciu, 
(e)  žiadosti o príkaz na prácu nadčas pre zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti, 
(f)  súhlasy so žiadosťami o povolenie vstupu na pracovisko mimo prevádzkových hodín 

budovy miestneho úradu pre zamestnancov vo svojej riadiacej pôsobnosti. 

(3) Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného podpisuje okrem písomností uvedených v čl. 
2 ods. 2 tohto aprobačného oprávnenia:  

(a)  výzvy na úhradu nedoplatkov, 
(b)  výzvy na predloženie daňových priznaní, 
(c)  odberateľské faktúry. 

(4) Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov podpisuje okrem písomností 
uvedených v čl. 2 ods. 2 tohto aprobačného oprávnenia: 

(a)  výpisy z uznesení orgánov mestskej časti,  
(b)  potvrdenia o účasti poslancov na rokovaní orgánov mestskej časti a účasti na školení. 

(5) Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov podpisuje okrem písomností uvedených v čl. 2 ods. 2 tohto aprobačného oprávnenia:  

(a)  výzvy na zaplatenie pohľadávok mestskej časti.  

(6) Vedúci oddelenia sociálnych služieb podpisuje okrem písomností uvedených v čl. 2 ods. 2 
tohto aprobačného oprávnenia: 

(a)  posudky o odkázanosti na sociálnu službu, 
(b)  korešpondenciu s  dlžníkmi v súvislosti s agendou sociálnych pohrebov,  
(c)  hlásenia o povinnej školskej dochádzke. 
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(7) Vedúci oddelenia školstva podpisuje okrem písomností uvedených v čl. 2 ods. 2 tohto 
aprobačného oprávnenia: 

(a)  súhlasy s pobytom žiakov v škole v prírode a na lyžiarskom výcvikovom kurze,  
(b)  dekréty externých metodikov na príslušný školský rok, 
(c)  mesačné plány činnosti externých metodikov,  
(d)  diplomy pri súťažiach organizovaných externými metodikmi, 
(e)  dovolenky riaditeľov škôl. 

(8) Vedúci oddelenia verejného poriadku podpisuje okrem písomností uvedených v čl. 2 ods. 2 
tohto aprobačného oprávnenia:  

(a)  potvrdenia o oznámení konania zhromaždenia v zmysle zhromaždovacieho práva vrátane 
oznámenia o konaní zhromaždenia Policajnému zboru Slovenskej republiky a Mestskej 
polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(9) Vedúci oddelenia výstavby, investícií a správy majetku podpisuje okrem písomností v čl. 2 
ods. 2 tohto aprobačného oprávnenia:  

(a)  protokoly o zaradení dlhodobého majetku,  
(b)  protokoly o vyradení dlhodobého majetku, 
(c)  mesačné uzávierky – účtovné odpisy za dlhodobý majetok,  
(d)  žiadosti o poskytnutie podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania,  
(e)  povolenia na prepravu na základe žiadanky. 

(10) Referent - personalista podpisuje: 

(a)  potvrdenia o zamestnaní pre príslušné organizácie a pre bývalých zamestnancov. 

Čl. 3  

Kompetencie starostu mestskej časti 

(1) Písomnosti, ktoré nie sú uvedené v ustanoveniach čl. 2 tohto aprobačného oprávnenia je 
oprávnený podpísať len starosta mestskej časti, resp. písomne poverený zástupca starostu a 
písomne poverený zamestnanec mestskej časti.  

Čl. 4  

Záverečné ustanovenia              

(1) Dňom účinnosti tohto aprobačného oprávnenia stráca platnosť a účinnosť Príkaz starostu č. 
1/2003, Star. – 200/2003 zo dňa 30. 01. 2003.  

(2) Toto aprobačné oprávnenie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.          
 
 
V Bratislave, dňa 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý, 

starosta 

 

sarinova
26.05.2016

sarinova
 v. r.
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