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Návrh uznesenia: 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Dodatok č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
 
- bez pripomienok  
- s pripomienkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Trvalá snaha zracionalizovať činnosti a práce spojené s činnosťou samosprávy, 
zohľadnenie novoprijatých zákonov a úloh pre samosprávu vedie k úpravám 
organizačnej štruktúry Miestneho úradu. 
 
Zo zapracovaných dokumentov a rozborov činnosti a skúseností  sa predkladá 
návrh, ktorý rieši: 

1. Vytvorenia útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného 
času 
Útvar v priamom riadení starostu. 
(1) Do útvaru prejdú činnosti z ostatných útvarov – kultúra, šport, mládež, 

voľný čas. Súčasne pod tento útvar bude patriť priame riadenie Školak 
Klubu. Útvar bude priamo zabezpečovať noviny, Hlas Nového Mesta, 
komunikáciu s prevádzkovateľom TV NM a prevádzkovať web stránku. 

 
2. Zlúčenie oddelenia vnútornej správy a oddelenia pre správu bytov 

a nebytových priestorov /bývalý Bytofond/ 
Prvý krok transformácie BYTOFOND-u do štruktúry Miestneho úradu 
Bratislava - Nové Mesto po utlmení činnosti sa realizoval v roku 2003. 
Činnosti  oboch oddelení sú obdobné, týkajúce sa správy a prevádzky: 
a/ objektov po bývalom Bytofond -e, 
b/ budovy Miestneho úradu, prevádzky detských jaslí a Klubov 
dôchodcov a priamo spravovaných a nezverených objektov. 
(2)Zlúčením sa vylúčia a transformujú duplicitné funkcie s tým, že  
 – činnosti spojená s evidenciou správy budov preberie oddelenie právne,      
podnikateľské a správy majetku, 
– činnosti spojené s pochovávaním preberie matrika. 

   
3. Vytvorenie samostatného útvaru štrukturálnych fondov a verejného 

obstarávania   
(3) Kumulovanie do jedného útvaru podávania žiadostí na jednotlivé 
fondy, kumulovanie činnosti verejného obstarávania do jedného útvaru 
a zároveň využitie  vzájomnej zastupiteľnosti v prechodných obdobiach. 

 
3. Presun činnosti „malého stavebného úradu“ – ohlásenia, drobné stavby  
    z oddelenia územného plánu a životného prostredia  do oddelenia      
    územného konania a stavebného poriadku 

(4) Zlúčením a prenosom činnosti v rámci oddelení nastane ich 
racionálnejšie  a prehľadnejšie zabezpečovanie, zruší sa územná duplicita 
v podávaní žiadostí zavedie jednotnosť riadenia, informovania a činnosti 
v stavebnom konaní 

 
4. Vytvorenie samostatného oddelenia školstva  

odčlenením činností kultúry, športu a voľného času do  iného útvaru 
(útvar komunikácií, kultúry, športu, mládeže a voľného času) 

    
5. Premenovanie oddelenia Územného plánovania a životného 

prostredia na Oddelenie životného prostredia a územného plánovania 
v rámci ktorého sa zriaďuje referát územného plánovania. 



(5) Uvedená zmena potvrdzuje presun a zmenu rozsahu činností 
v oddelení. 

 
6. V Oddelení podnikateľskom, právnom a správy majetku sa vytvára 

samostatný referát správy majetku. 
(6) do oddelenia prechádzajú právne služby z oddelenia pre správu bytov 
a nebytových priestorov 
 

 
 
Materiál bol prerokovaný na miestnej rade 6.9.2011 s odporučením schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Navrhované zmeny sa zapracovávajú do dodatku štatútu v tomto znení: 
 
V článku 15 odsek /2/  sa navrhuje znenie: 
/2/ Osobitné postavenie pri riadení miestneho úradu má starosta; priamo riadi 
sekretariát starostu a matričný, školský stavebný a útvar komunikácie, kultúry, športu, 
mládeže a voľného času (Školak Klub) 
Pôvodné znenie čl.15 ods. /2/ 
/2/ Osobitné postavenie pri riadení miestneho úradu má starosta; priamo riadi sekretariát 
starostu a matričný, stavebný a školský  úrad. 
 
V článku 16 odsek /3/ sa navrhuje  znenie: 
/3/ Prednosta priamo riadi : 
a/ sekretariát prednostu, 
b/ oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, 
c/ oddelenie  verejného poriadku, 
d/ oddelenie výstavby a investícií  
e/ oddelenie vnútornej  správy  a správy bytov a nebytových priestorov. 
f/ oddelenie hospodárske a finančné, 
- referát účtovníctva, 
- referát rozpočtu a miestnych daní 

g/ oddelenie sociálnych služieb, 
   -referát opatrovateľskej služby 
   -Detské jasle a Kluby dôchodcov 
h/ oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, 
   -referát správy majetku    
i/ oddelenie životného prostredia a územného plánovania, 
   -referát územného plánovania, 
j/ oddelenie školstva 
    (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu) 
k/ útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 
Pôvodné znenie čl.15 ods. /2/ 
/3/ Prednosta priamo riadi : 
a/ sekretariát prednostu, 
b/ oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, 
c/ oddelenie  verejného poriadku, 
d/ oddelenie výstavby a investícií (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako 

špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové 
komunikácie), 

e/ oddelenie vnútornej  správy  
    (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou matriky) 
f/ oddelenie hospodárske a finančné, 

- referát účtovníctva, 
- referát rozpočtu a miestnych daní 

g/ oddelenie bytové a sociálnych služieb, 
    - referát opatrovateľskej služby, 
h/ oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, 
i/ oddelenie územného plánovania a životného prostredia, 
    - referát životného prostredia 
j/ školstva, kultúry, športu a voľného času  



    (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu) 
k/ oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov. 
l/ útvar štrukturálnych fondov 
 
Súčasne sa navrhuje aj zmena organizačnej štruktúry –  
prílohy č. 1 v znení navrhovaných zmien 
 
Dodatok nadobudne  účinnosť dňom schválenia miestnym zastupiteľstvom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Návrh dodatku č. 1 
ŠTATÚTU 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
schváleného dňa 16.06.2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 11 ods. 4 písm. k. 
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 / 
zákona SNR číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
a čl. 18 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov, schválilo 
na svojom zasadnutí dňa 20.09.2011 dodatok č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto zo 16.6.2011 v znení: 

Čl. 1 
1.Článok 15 odsek /2/  znenie: 
/2/ Osobitné postavenie pri riadení miestneho úradu má starosta; priamo riadi 
sekretariát starostu a matričný, školský stavebný a útvar komunikácií kultúry športu, 
mládeže a voľného času (Školak Klub). 
 
2.Článok 16 odsek /3/  znenie: 
/3/ Prednosta priamo riadi : 
a/ sekretariát prednostu, 
b/ oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, 
c/ oddelenie  verejného poriadku, 
d/ oddelenie výstavby a investícií , 
e/ oddelenie vnútornej  správy  a správy bytov a nebytových priestorov, 
f/ oddelenie hospodárske a finančné, 
- referát účtovníctva, 
- referát rozpočtu a miestnych daní, 

g/ oddelenie sociálnych služieb, 
   -referát opatrovateľskej služby, 
   -Detské jasle a Kluby dôchodcov 
h/ oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, 
   -referát správy majetku ,  
i/ oddelenie životného prostredia a územného plánovania, 
   -referát územného plánovania, 
j/ oddelenie školstva, 
    (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu) 
k/ útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania. 
 
3. nové znenie Prílohy č. 1 

Čl. 2 
 

/1/ Dodatok č. 1 Štatút MČ schválilo Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Nové Mesto 
uznesením č. … dňa 20.09.2011.Vykonávať zmeny a doplnky Štatútu MČ prislúcha 
miestnemu zastupiteľstvu. 
/2/ Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 20.09.2011 

                                                                                Mgr. Rudolf Kusý  
Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

Príloha č. 1: Organizačná štruktúra samosprávy  
                    a Miestneho úradu MČ Bratislava - Nové Mesto 
 



Príloha č. 1

Štatútu MČ B-NM

dodatok č.1

I
Sekretariát Matričný

Komisie MZ Miestny Miestna Zástupca starostu úrad
kontrolór rada starostu riaditeľ sekretariátu

I I prednosta personalista
Útvar sekretariát miestneho úradu požiarna ochrana oddelenie
miestneho zástupcu civilná ochrana územného konania a
kontrolóra starostu sekretariát tlačový tajomník stavebného poriadku

prednostu technik IT
Tajomník MR útvar komunikácie

oddelenie organizačné kultúry, športu, 
a evidencie obyvateľov mládeže

Splnomocnenci Školak klub a voľného času
MZ oddelenie

verejného poriadku
Organizácie zriadené MZ
(EKO-podnik VPS, Knižnica, oddelenie
Stredisko kultúry výstavby a investícií

oddelenie vnútornej správy
správy bytov 

Predškolské zariadenia,  a nebytových priestorov
základné školy a školské referát účtovníctva
zariadenia oddelenie 

hospodárske a finančné referát rozpočtu
a miestnych daní

referát opatrovateľskej
oddelenie služby
sociálnych služieb

Detské jasle
Kluby dôchodcov

oddelenie
podnikateľské, právne a referát správy majetku
správy majetku

oddelenie referát územného 
životného prostredia plánovania
a územného plánovania

oddelenie školstva

útvar štrukturálnych fondov 
a verejného obstarávania

Miestne zastupiteľstvo Starosta mestskej časti

Organizačná štruktúa samosprávy a miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


