
Organizačný poriadok
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

či. i
Úvodné ustanovenie

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len 
"organizačný poriadok") je internou organizačnou normou, ktorá určuje postavenie a pôsobnosť 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len "miestny úrad"), jeho 
organizačnú štruktúru, náplň činností útvarov - oddelení a referátov, ich vzájomné vzťahy a 
zodpovednosť.

ČI. II
Postavenie a pôsobnosť Miestneho úradu

1. Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové
Mesto (ďalej len "MZ"), starostu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto (ďalej len "starosta"), ako
aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom. Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Miestny úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva.

3. Miestny úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len 

„MČ“) a je podateľňou a výpravňou MČ,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MZ, orgánov MZ a na rokovania s 

územnými, štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami,
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia MČ, uznesenia MZ, orgánov MZ a rozhodnutia starostu,
e) usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia zriadené MČ,
f) vykonáva agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy MČ,
g) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na MČ príslušnou 

legislatívou,
h) zabezpečuje pre starostu, zástupcu starostu, miestneho kontrolóra a jeho útvar, matričný úrad 

a ostatné pracoviská MČ, materiálne a priestorové vybavenie,
ch) v spolupráci s útvarom miestneho kontrolóra vybavuje sťažnosti a petície podľa zákona č. 

9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
i) usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 

a zariadenia MČ.

4. Miestny úrad ďalej:
a) zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo spolupráce orgánov MČ s politickými stranami a 

hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v MČ, ako aj so záujmovými združeniami, občianskymi 
združeniami, nadáciami, atď. obyvateľov MČ,

b) zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú zo spolupráce s právnickými a fyzickými osobami 
pôsobiacimi v MČ,

c) plní úlohy pri ochrane verejného poriadku, ochrane životného prostredia a pri výkone

i



rozhodnutí starostu v súčinnosti s mestskou políciou (ďalej len „MsP“), ak to vyžadujú 
okolnosti prípadu,

d) plní úlohy stanovené MČ počas krízových situácií, materiálne zabezpečuje neaktívne 
obyvateľstvo prostriedkami individuálnej ochrany,

e) spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi 
úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.

5. Osobitné postavenie pracovísk MČ majú:
a) detské jasle, ktoré majú svoj prevádzkový poriadok, vedúca detských jaslí je riadená a 

metodicky usmerňovaná oddelením sociálnych služieb,
b) denné centrá seniorov, ktoré majú svoj domáci poriadok, vedúci denných centier seniorov sú 

riadení a metodicky usmerňovaní oddelením sociálnych služieb,
c) Školák klub ako zariadenie zdravia a pohybu, ktoré má svoj organizačný poriadok, vedúci 

Školák klubu je riadený a metodicky usmerňovaný oddelením komunikácie, kultúry, športu, 
mládeže a voľného času.

ČI. III
Stupne riadenia miestneho úradu

1. Riadenie miestneho úradu sa uskutočňuje týmito stupňami:
a) prednosta,
b) vedúci oddelení,
c) vedúci referátov,

2. Osobitné postavenie v rámci miestneho majú organizačné útvary, ktoré podliehajú priamemu 
riadeniu starostu:
a) kancelária starostu
b) matričný úrad, ktorý nie je súčasťou miestneho úradu
c) oddelenie územného konania a stavebného poriadku
d) oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

ČI. IV
Prednosta, zástupca prednostu

1. Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju 
činnosť zodpovedá starostovi.

2. Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho 
zastupiteľstva, s funkciou prísediaceho na súde, s pracovným pomerom v štátnej správe a s 
členstvom v dozornej rade právnických osôb s majetkovou účasťou MČ.

3. Prednostu zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca prednostu.

4. Prednosta miestneho úradu najmä:
a) riadi miestny úrad a organizuje jeho prácu,
b) sa zúčastňuje zasadnutí MZ a miestnej rady s hlasom poradným
c) podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
d) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva a starostu



e) navrhuje starostovi pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov 
uvedených v zákone
f) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov MČ; v rámci 
toho najmä:

- určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu MČ alebo tohto 
organizačného poriadku,

- v prípade prierezových úloh určuje gestora plnenia úlohy, pokiaľ gestor nevyplýva priamo z 
rozhodnutia orgánu MČ alebo tohto organizačného poriadku,

- koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu a rozhoduje kompetenčné spory 
medzi jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu v súlade s ich pôsobnosťou 
danou týmto organizačným poriadkom,

- v súčinnosti so zástupcom starostu a uvoľneným poslancom pre výkon funkcie (pokiaľ sú 
tieto funkcie zriadené) koordinuje plnenie úloh jednotlivými organizačnými útvarmi 
miestneho úradu a navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov pokiaľ ich nemohol vyriešiť vo vlastnej kompetencii,

- zúčastňuje sa pracovných porád starostu so zamestnancami MČ a podľa vlastného 
rozhodnutia sa zúčastňuje pracovných porád poslancov MČ so zamestnancami MČ; účasť na 
porade mu nemožno odoprieť,

- na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov MČ na kontrolách,
- podpisuje písomnosti podľa osobitného predpisu,
- pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa 

pracovnoprávnych vzťahov MČ a jej zamestnancov; podrobnosti upravuje osobitný predpis.

5. Zástupca prednostu priamo riadi oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 
a oddelenie výstavby, investícii a správy majetku.

6. Administratívne práce a spisovú agendu prednostu a zástupcu prednostu zabezpečuje sekretariát 
prednostu.

ČI. V
v
Štruktúra miestneho úradu

1. Miestny úrad sa v záujme optimálneho a racionálneho plnenia úloh člení na organizačné útvary. 
Organizačné útvary plnia úlohy na zverenom úseku činnosti miestneho úradu komplexne a v celom 
rozsahu.

2.Oddelenie je organizačný útvar, ktorý musí mať v organizačnej štruktúre schválených najmenej 
päť zamestnancov a vedúceho oddelenia, oddelenia sa môžu členiť na referáty, ktoré majú 
najmenej troch zamestnancov a vedúceho referátu. V oddelení môže byť aj iba jeden referát.

3. V osobitných prípadoch môže byť zriadený i samostatný referát a starosta môže rozhodnúť, že 
oddelenie alebo referát môže mať i menej zamestnancov.

4. Organizačnými útvarmi miestneho úradu sú:
a) kancelária starostu
b) oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času,
c) matričný úrad
d) oddelenie územného konania a stavebného poriadku,
e) sekretariát prednostu



f) oddelenie právne, podnikateľský činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov,
g) oddelenie sociálnych služieb,

- referát opatrovateľskej služby,
h) oddelenie hospodárske a finančné,

- referát účtovníctva,
- referát rozpočtu a miestnych daní, 

ch) oddelenie verejného poriadku,
i) oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov,
j) oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
k) oddelenie školstva
l) oddelenie výstavby a investícií a správy majetku,

- referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov,
- referát vnútornej správy,
- referát výstavby a investícií,

m) oddelenie životného prostredia a územného plánu,
- referát životného prostredia,

ČI. VI
Vedúci organizačných útvarov

1. Na čele kancelárie starostu je riaditeľ kancelárie, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie 
odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

2. Na čele oddelení sú vedúci oddelení, ktorých do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva 
starosta. Za svoju činnosť zodpovedajú prednostovi miestneho úradu, ak tento organizačný 
poriadok neustanovuje inak. Vedúceho oddelenia v čase neprítomnosti zastupuje zamestnanec 
oddelenia určený vedúcim oddelenia. Toto svoje rozhodnutie písomne oznámi vedúci oddelenia 
prednostovi.

3. Na čele referátu je vedúci referátu, ktorého vymenúva a z funkcie odvoláva starosta. Vedúci 
referátu za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu oddelenia. Vedúceho referátu v čase neprítomnosti 
zastupuje zamestnanec referátu určený vedúcim referátu. Toto svoje rozhodnutie písomne oznámi 
vedúci referátu vedúcemu oddelenia.

4. Na čele matričného úradu je vedúci matrikár, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie 
odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

5. Vedúci zodpovedá za:
a) spôsob, rozsah a čas plnenia pracovných úloh,
b) úplnosť a vecnú správnosť pripravovaných materiálov, ako aj akejkoľvek vybavenej veci v 
pôsobnosti ním riadeného útvaru,

6. Vedúci organizačných útvarov podpisujú písomnosti podľa osobitného predpisu.

ČI. VII
Metódy a formy riadenia

1. Pracovné porady slúžia na prenos, ukladanie a kontrolu plnenia úloh uložených orgánmi MČ.



2. Pracovné porady zvolávajú riadiaci zamestnanci podľa potreby, ak tento organizačný poriadok 
neustanovuje inak.

3. Starosta zvoláva porady podľa potreby.

4. Prednosta zvoláva pracovné porady podľa potreby, najmenej však raz týždenne.

5. Po každej pracovnej porade prednostu vedúci organizačných útvarov zabezpečia prenos úloh na 
operatívnej porade vedúceho.

6. Vedúci organizačných útvarov zvolávajú riadne pracovné porady podľa potreby, najmenej však 
raz za dva týždne.

7. Z pracovných porád zabezpečí zvolávateľ porady vyhotovenie písomného záznamu. Zo záznamu 
musí byť zrejmý termín plnenia úlohy a subjekt zodpovedný za jej splnenie.

ČI. VIII
Riadenie a činnosť organizačných útvarov

1. Do priamej riadiacej pôsobnosti starostu MČ patria organizačné útvary uvedené v čl. V. ods. 4 
pod písmenom a) až d).

2. Do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu patria organizačné útvary uvedené v čl. V. ods. 4. pod 
písmenom e) až i) a k) a m).

3. Do priamej riadiacej pôsobnosti zástupcu prednostu patria organizačné útvary uvedené v čl. V. 
ods. 4 pod písmenom j) a 1).

4. Jednotlivé organizačné útvary plnia pracovné úlohy v zásade samostatne. Zodpovedajú za 
komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť vybavovaných materiálov.

5. Zamestnanci organizačných útvarov v rámci pôsobnosti oddelenia zastupujú MČ v konaniach na 
súde, prokuratúre príp. iných štátnych orgánoch na základe poverenia udeleného starostom. O 
priebehu a výsledku konania sú zamestnanci povinní vyhotoviť stručný záznam do spisu a 
informovať prednostu a starostu.

6. Organizačné útvary pripravujú a predkladajú materiály starostovi s návrhom na ďalší postup a 
konečné vybavenie veci. O vybavení veci sú zamestnanci povinní informovať prednostu a starostu.

ČI. IX
Ukladanie a kontrola úloh

1. Starosta ukladá úlohy prednostovi, prednosta vedúcim organizačných útvarov a vedúci 
organizačných útvarov podriadeným zamestnancom v oddelení a vedúci oddelení vedúcim 
referátov.

2. Na plnenie závažných alebo opakujúcich sa úloh vydáva starosta alebo prednosta písomné



pokyny. Písomné pokyny starostu sa označujú ako príkazy a evidujú sa v zbierke príkazov na 
oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov. Písomné pokyny prednostu sa označujú ako 
opatrenia a evidujú sa v zbierke opatrení na sekretariáte prednostu.

3. Príkazy starostu a opatrenia prednostu sa doručujú všetkým riadiacim zamestnancom.

4. Kontrolu plnenia úloh ako súčasť riadenia sú povinní vykonávať v rámci svojej pôsobnosti všetci 
riadiaci zamestnanci úradu.

ČI. X
Interné predpisy

1. Práva a povinnosti zamestnancov, ako aj zastupovanie a preberanie funkcií, vysielanie na 
služobné cesty, odborný rast zamestnancov upravujú interné predpisy (pracovný poriadok, poriadok 
odmeňovania, príkazy starostu, opatrenia prednostu a pod.).

2. Sústavu interných predpisov, proces ich tvorby a schvaľovania upravuje osobitný predpis.

ČI. XI
Pôsobnosť organizačných útvarov

1. Tento organizačný poriadok vymedzuje rámcovú funkčnú náplň oddelení a referátov miestneho 
úradu, ich vzájomné vzťahy a informačné väzby.

2. Organizačné útvary najmä:
a) zhromažďujú a analyzujú podklady a námety na racionalizáciu a skvalitňovanie výkonu verejnej 
správy vo svojej pôsobnosti a predkladajú orgánom MČ návrhy na riešenie,
b) zostavujú rozpočet príslušného oddelenia a sledujú jeho čerpanie,
c) vypracúvajú analýzy činností vo svojej pôsobnosti,
d) vedú v mene starostu správne konanie, v oblasti svojej pôsobnosti v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, najmä zabezpečujú procesné úkony a pripravujú návrhy 
rozhodnutí,
e) pripravujú podklady na rokovania MZ a jeho orgánov,
f) pripravujú podklady pre informovanosť obyvateľov MČ prostredníctvom masmédií a 
intemetovej stránky MČ,
g) navzájom spolupracujú a poskytujú si súčinnosť v rozsahu potrebnom na plnenie úloh miestneho 
úradu,
h) poskytujú nevyhnutnú súčinnosť v rámci procesu verejného obstarávania tovarov a služieb v 
zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov,
i) pripravujú všeobecne záväzné nariadenia MČ v oblasti svojej pôsobnosti,
j) pripravujú odpovede na žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
k) prešetrujú sťažnosti a petície občanov a právnických osôb a pripravujú odpovede podľa zákona 
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
l) na základe výzvy dávajú podnety, resp. vypracovávajú projekty Európskeho sociálneho fondu,
n) v rámci svojej pôsobnosti plnia aj ďalšie úlohy, uložené starostom alebo prednostom.



3. Vedúci organizačných útvarov sú povinní funkčnú náplň oddelenia rozpracovať pre jednotlivých 
zamestnancov do ich pracovných náplní.

ČI. XII
Kancelária starostu

1. Kancelária starostuje organizačný útvar na úrovni oddelenia, ktorý riadi riaditeľ kancelárie a 
patrí do priamej riadiacej pôsobnosti starostu. Kancelária starostu zabezpečuje po organizačnej a 
administratívnej stránke plnenie úloh starostu.

2. Sekretariát starostu je súčasťou kancelárie starostu a zabezpečuje po odbornej, organizačnej a 
administratívnej stránke plnenie úloh starostu ako aj zástupcu starostu, a to najmä:
a) vedie termínovník úloh starostu ako aj zástupcu starostu a kontroluje jeho dodržiavanie,
b) vedie písomnú dokumentáciu materiálov a poštu starostu ako aj zástupcu starostu,
c) vedie písomnú agendu kancelárie starostu ako aj zástupcu starostu,
d) zabezpečuje stanoviská a komentáre odborných útvarov k materiálom pre starostu na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho orgánov a 
kompletizuje ich,
e) vedie evidenciu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej 
rady hlavného mesta SR Bratislavy,
f) posudzuje formálno-logickú a štylistickú správnosť a úpravu písomností predkladaných 
odbornými útvarmi na podpis starostovi, zástupcovi starostu,
g) vedie evidenciu reprefondu starostu,
h) vedie termíny rokovaní starostu, zástupcu starostu, koordinuje ich a podľa rozhodnutia starostu, 
zástupcu starostu sa ich zúčastňuje, vyhotovuje z nich záznamy, prenáša z nich úlohy a kontroluje 
plnenie týchto úloh,
j) v súčinnosti s odbornými útvarmi miestneho úradu zabezpečuje pobyt zahraničných návštev u 
starostu,
k) zabezpečuje súčinnosť pri prenášaní, plnení a kontrole plnenia úloh vyplývajúcich pre starostu 
alebo MC z uznesení mestského zastupiteľstva a jeho orgánov,
m) zabezpečuje činnosti spojené s autodopravou starostu, zástupcu starostu,
n) zabezpečuje kontakt s masovokomunikačnými prostriedkami a informuje ich o práci volených 
orgánov MČ,
o) monitoruje médiá z hľadiska potrieb starostu a MČ,
p) v spolupráci s odbornými útvarmi pripravuje stanoviská a odpovede na otázky médií o činnosti 
MČ,
r) poskytuje podklady na intemetovú stránku MČ, týkajúce sa agendy starostu, zástupcu starostu,
s) odsúhlasuje všetky návrhy odborných útvarov na zverejnenie na internetovej stránke MČ,
t) zhromažďuje a pripravuje podnety a podklady na zápis do kroniky a zabezpečuje súčinnosť MČ s 
kronikárom MČ.

3. Kancelária starostu plní úlohy v oblasti krízového riadenia, PO a CO ustanovené osobitnými 
právnymi predpismi pre MČ, najmä:
a) rozpracúva úlohy, plní úlohy a zabezpečuje plnenie úloh stanovených odborom krízového 
riadenia a CO Obvodného úradu v Bratislave a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
b) plní úlohy a zabezpečuje plnenie úloh pri krízových situáciách (vojna, vojnový stav, výnimočný 
stav, núdzový stav a počas mimoriadnych situácií) v zmysle zákona o civilnej ochrane 
obyvateľstva,
c) poverený zamestnanec kancelárie starostu vykonáva funkciu tajomníka krízového štábu MČ,



d) zabezpečuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení 
úloh MČ v oblasti krízového riadenia,
e) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu MČ, 
pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia,
f) vypracúva plán ochrany obyvateľstva a zabezpečuje úlohy pri núdzovom zásobovaní a 
núdzovom ubytovaní obyvateľstva počas krízových situácií,
g) plánuje, zabezpečuje a pripravuje zriadenie výdajní odberných oprávnení pre výdaj nákupných 
preukazov a přídělových lístkov, vytvára organizačné a materiálne podmienky na ich činnosť po 
vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
h) plní úlohy vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane utajovaných skutočností,
i) pri plnení úloh spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom 
SR, s Územnou vojenskou správou v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území MČ,
j) plní aj ďalšie úlohy, pokiaľ vyplývajú z osobitných právnych predpisov upravujúcich pôsobnosť 
MČ v oblasti krízového riadenia.

4. Zamestnancov krízového riadenia, PO a CO riadi po vecnej stránke starosta MČ, po organizačnej 
stránke ich koordinuje riaditeľ kancelárie starostu.

5. Kancelária starostu plní úlohy na úseku zamestnanosti a personalistiky.

6 .Kancelária starostu plní úlohy na úseku správy a údržby informačných systémov.

7. Kancelária starostu plní úlohy na úseku územného plánu, podkladov a koncepcií rozvoja MČ, a 
to najmä:
a) vypracováva harmonogramy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie pre územie MČ a na 
vybrané zóny územia MČ,
b) obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu pre územie MČ a na vybrané zóny územia MČ vo 
všetkých etapách prípravy vrátane pripomienkového konania v rámci týchto etáp,
c) obstaráva územnoplánovacie podklady; t.j. územné generely, urbanistické, urbanisticko- 
dopravné a urbanisticko-architektonické štúdie na vybrané lokality MČ,
d) pripravuje návrh vecnej časti programového rozpočtu v podprograme územné plánovanie a 
zabezpečuje jeho plnenie (podklady pre výberové konania na dodávateľov, objednávky, podklady, 
zmluvy, sledovanie priebehu prác, preberanie prác, faktúry a vedenie evidencie),
e) pripravuje návrhy koncepcie rozvoja MČ a jej sústavnej aktualizácie,
f) vypisuje urbanisticko-architektonické súťaže na riešenie vybraných problémov v území,
g) spolupracuje s oddelením životného prostredia a územného plánu (ďalej len „ŽPaÚP“) na 
príprave podmienok pre investičnú činnosť vo vybraných lokalitách územia MČ z iných finančných 
zdrojov ako obecných,
h) spolupracuje s oddelením ŽPaÚP na príprave návrhov územno-plánovacích informácií na území 
MČ,
ch) spolupracuje s oddelením ŽPaÚP na rokovaniach a príprave materiálov vybraných problémov 
celomestského, resp. celoštátneho charakteru (územné plánovanie, dopravné systémy, legislatíva, 
digitálna mapa),
i) pripravuje v spolupráci s oddelením ŽPaÚP návrhy resp. posudzuje VZN MČ BA-NM alebo 
mesta, dotýkajúce sa územnej problematiky,
j) spolupracuje s oddelením ŽPaÚP pri zabezpečovaní dodržiavania zásad stanovených v ÚPD, 
resp. regulatívov rozvoja a výstavby v MČ pri vydávaní stanovísk k investičným zámerom, 
stanovísk ku všetkým urbanisticko-architektonickým, stavebným a podnikateľským záujmom 
vrátane stanovísk MČ v procese posudzovania vybraných stavieb podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie pre príslušný orgán štátnej správy,



k) spolupracuje s oddelením ŽPaÚP pri zabezpečovaní dodržania schválených koncepcií 
osobitných problémov MČ, sleduje správnosti územného rozhodovania vo vzťahu k schváleným 
územnoplánovacím dokumentom MČ,
l) vykonáva osobné konzultácie s fyzickými a právnickými osobami vo veci územných a 
stavebných zámerov, poskytovanie informácií o území, legislatíve, kompetenciách a pod.,
m) spolupracuje s hlavným architektom hlavného mesta SR Bratislavy a príslušnými oddeleniami a 
útvarmi územného plánovania na magistráte a s ostatnými orgánmi územného plánovania,
n) zúčastňuje sa rokovaní, ktoré súvisia s územným rozvojom MČ a mesta a nadväznou 
problematikou,
o) zabezpečuje úlohy operatívneho charakteru v rámci svojej pôsobnosti.

ČI. XIII
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

1. Oddelenie právne, podnikateľský činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 
zabezpečuje po odbornej, organizačnej a administratívnej stránke plnenie úloh v rámci svojej 
pôsobnosti a to najmä:
a) vedie register ústrednej evidencie všetkých zmlúv uzatvorených MČ,
b) vyjadruje sa ku všetkým zmluvám, resp. k ich návrhom a zodpovedá za právnu stránku zmlúv 
uzatváraných MČ,
c) na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská k preloženým 
materiálom starostu a prednostu miestneho úradu,
d) zastupuje MČ v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno
právnych sporoch, vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a odvolaní, zabezpečuje uplatnenie 
vymáhania pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou cestou,
e) zastupuje MČ v právnom styku so správnymi orgánmi,
f) zastupuje MČ pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred 
notármi,
g) zabezpečuje výkon rozhodnutí cestou príslušného exekútora,
h) zabezpečuje správne konanie a vydávanie rozhodnutí starostu v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej 
oblasti na úrovni zamestnávateľa, s výnimkou konania súvisiaceho so stavebným zákonom,
ch) sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov, vo svojej pôsobnosti,
i) schvaľuje prevádzkový čas prevádzok obchodu a služieb podľa platného všeobecne záväzného 
nariadenia MČ o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach 
služieb v MČ,
j) vydáva záväzné stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi 
pomôckami a k umiestneniu zariadenia,
k) vydáva stanovisko k začatiu činnosti - zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami,
l) vydáva osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich 
činnosti na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby a zrušenie predmetného osvedčenia (zákon č. 
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov),
m) vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
n) vykonáva úlohy vyplývajúce MČ zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s predajom na trhových miestach,
o) vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre oblasť podnikateľských aktivít,



p) rieši a poskytuje súčinnosť pri riešení sťažností občanov na obchodné prevádzky a prevádzky 
služieb,
mapuje sieť obchodov a služieb v MČ,
r) zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel pre stavby,
s) vydáva rozhodnutia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami,
t) zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
u) zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné,
v) pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc
w) vedie evidenciu zverených pozemkov do správy MČ, vlastných pozemkov, pripravuje 
a zabezpečuje podklady k zvereniu pozemkov do správy MČ,
x) pripravuje zmluvy súvisiace s prenájmom, resp. prevodom pozemkov
y) spracováva podklady k vydaniu súhlasu k prenájmu, resp. predaju pozemkov vo vlastníctve hl. 
mesta SR,
z) majetkovoprávne vysporiada zverené pozemky, pripravuje všetky podklady k návrhom na zápis 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
aa) pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo 
zmlúv o prenájme pozemkov,
bb) pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho 
zastupiteľstva,
cc) príprava geodetických podkladov a podkladov z katastra pre potreby miestneho úradu
dd) zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach, zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov
pre zápis práv do katastra nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra
nehnuteľností pre potreby miestneho úradu,
ee) zaobstaráva majetkovoprávne informácie na úrovni obce,
ff) vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov -  pod stavbami garáží, hrady, 
ostatné plochy,
gg) vypracováva stanoviská starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva 
pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR nachádzajúceho sa v MČ,
hh) zabezpečuje správu pozemkov MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a 
všeobecne záväzných nariadení MČ,
ii) vypracováva žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas adresovanú primátorovi k prevodu 
vlastníckeho práva pozemkov v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy, 
jj) vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky, sleduje úhrady 
vyplývajúce z týchto zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi,

ČI. XIV
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

1. Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času zabezpečuje po odbornej, 
organizačnej a administratívnej stránke plnenie nasledovných úloh:
a) komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na 
území MČ a ostatným inštitúciám,
b) prípravu informačných materiálov o dianí v MČ, mediálnych výstupov, letákov a pozvánok na 
organizované podujatia,
c) zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnost’ práce úradu, 
aktualizáciu obsahu webovej stránky,
d) administratívnu a redakčnú podporu fungovania časopisu Hlas Nového Mesta, pracovné 
stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi a dohliadanie na plnenie rozpočtu,



e) organizáciu kultúrneho leta, koncertov, vystúpení súborov, súťaží či iných spoločenských aktivít, 
pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje so Strediskom kultúry a Knižnicou, zriadených 
MČ a metodicky ich usmerňuje,
f) tvorbu rozpočtu v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné 
stanoviská v oblasti kultúry,
organizáciu športových akcií, evidenciu verejných športových podujatí a v súvislosti s nimi 
vykonáva dozor,
g) v rámci administratívnej činnosti spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, 
zodpovedá za jeho správne čerpanie, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a 
personálne usmerňuje Školák klub.

ČI. XV
Matričný úrad

1. V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov matriku 
vedie MČ.

2. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli 
manželstvo alebo zomreli na území MČ.

3. Matričný úrad vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky, najmä:
a) vykonáva zápisy a dodatočné zápisy do knihy narodení,
b) vykonáva zápisy a dodatočné zápisy do knihy manželstiev,
c) vykonáva zápisy a dodatočné zápisy do knihy úmrtí,
d) vyhotovuje úradné výpisy z matriky,
e) umožňuje oprávneným osobám nazeranie do matriky a robenie výpisov z nej,
f) vyžaduje súhlas okresného úradu na vykonanie zápisu do matriky v prípadoch, v ktorých to 
ukladá zákon,
g) zabezpečujú súčinnosť so súdmi, štátnymi orgánmi, inými matričnými úradmi, orgánmi cirkví a 
náboženských spoločností a lekármi pri zisťovaní skutočností a získavaní listinných dokladov, 
ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do 
matriky, zmenu alebo zrušenie zápisu do matriky,
h) vybavuje zákonom stanovenú agendu pred uzavretím manželstva a vyhotovuje zápisnicu o 
uzavretí manželstva; zabezpečuje, aby zápisnica o uzavretí manželstva obsahovala všetky 
náležitosti podľa zákona,
i) plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym 
orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,
j) osvedčuje listiny,
k) osvedčuje podpisy na listinách,
l) poskytuje potrebnú súčinnosť orgánom štátneho odborného dozoru pri plnení úloh na úseku 
matriky a osvedčovania,
mjvšetky matričné udalosti a opravy zavádza do evidencie REGOB-u,
n) zodpovedá za bezpečnú prevádzku a ochranu údajov jednotného informačného systému.

ČI. XVI
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

1. Mestská časť je stavebným úradom. Oddelenie v prenesenej pôsobnosti štátnej správy na úseku



územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pripravuje územné rozhodnutia, 
stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a navrhuje sankcie pri porušení stavebného zákona.
2. Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku v rámci svojej pôsobnosti pri 
rozhodovaní podľa stavebného zákona:
a) vydáva územné rozhodnutia,
b) vydáva písomné vyjadrenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
c) vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny,
d) vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie stavby, pre ktoré stavebný úrad 
vydal stavebné povolenie,
e) vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
f) vedie konanie a vydáva rozhodnutia na odstránenie stavby, alebo povolenie alebo nariadenie 
odstránenia stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; navrhuje rozhodnúť o dodatočnom 
povolení stavby, nariaďuje odstránenie nepovolenej stavby,
g) pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
h) vykonáva štátny stavebný dohľad,
j) prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu.

ČI. XVII.
Sekretariát prednostu

1 .Sekretariát prednostu zabezpečuje po organizačnej a administratívnej stránke plnenie úloh 
prednostu, zástupcu prednostu, a to najmä:
a) vedie písomnú agendu sekretariátu,
b) preberá poštu prednostu, zástupcu prednostu a podľa pokynov zabezpečuje jej rozdelenie a 
vybavenie,
c) vedie termínovník rokovaní, na ktorých sa zúčastňuje prednosta, zástupca prednostu a 
zabezpečuje jeho plnenie,
d) vedie evidenciu reprefondu,
e) vedie evidenciu úloh ukladaných prednostom, resp. zástupcom prednostu,
f) plní a zabezpečuje splnenie ďalších úloh, ktoré vyplývajú z riadiacej pôsobnosti a funkcie 
prednostu, resp. zástupcu prednostu,
g) vedie evidenciu úloh, ktoré pre prednostu alebo zástupcu prednostu vyplývajú z:
- uznesení MZ a jeho orgánov,
- porady starostu,
- rozhodnutí starostu,
- všeobecne záväzných nariadení MČ a hlavného mesta SR Bratislavy,
- opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných miestnym kontrolórom,
h) zabezpečuje vybavenie dožiadaní orgánov štátnej správy, exekútorov a pod. týkajúcich sa 
obyvateľstva MČ (správy o povesti).

ČI. XVIII.
Oddelenie sociálnych služieb

1.Oddelenie sociálnych služieb je  organizačný útvar, ktorý zabezpečuje úlohy na úseku sociálnych 
služieb, a to najmä:
a) pred komisiu sociálnych vecí a bývania MZ predkladá žiadosti o jednorazovú a ďalšiu finančnú



výpomoc v súlade so zák. č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, Štatútom hl. mesta SR 
Bratislavy a jeho dodatkov ako aj v súlade s platnými zásadami poskytovania finančnej výpomoci 
obyvateľom,
b) zabezpečuje kompletnú prevádzku a podmienky pre činnosť denných centier seniorov po 
spoločenskej, kultúrnej a zájazdovej stránke, k tejto pôsobnosti predkladá pri príprave rozpočtu 
samosprávy MČ pre bežný rok ako aj pre ďalej uvedené kompetencie, preukázané finančné 
požiadavky a projekty, plnenie ktorých potom priebežne kontroluje,
c) v súlade s uznesením MZ realizuje poskytovanie stravy pre starších obyvateľov MČ v denných 
centrách pre seniorov,
d) zabezpečuje prevádzku a činnosť zariadení detských jaslí, odborne a metodicky vstupuje do 
starostlivosti o deti, súčinným spôsobom spolupracuje pri umiestňovaní detí v týchto zariadeniach a 
s príslušným útvarom miestneho úradu pripravuje a kontroluje aj pracovno-právne vzťahy 
zamestnankýň a výstupy z nich,
e) spolupracuje so súdnymi orgánmi a príslušnými orgánmi Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Okresného úradu Bratislavy a VÚC a tiež s dobrovoľnými a záujmovými občianskymi 
združeniami v príslušnej sociálnej agende,
f) odborne a právne informuje obyvateľov MČ o sociálnej oblasti, o zákone o rodine a o konaniach 
na súdoch a príslušných úradoch a spracováva informácie so zák. č. 211/2000 Z. z.,
g) vybavuje opatrenia súvisiace so záškoláctvom.

2. Do oddelenia patrí aj samostatný referát opatrovateľskej služby, ktorý v rámci svojej pôsobnosti 
zabezpečuje nasledovné činnosti:
a) prípravu podkladov pre starostu k poskytnutiu opatrovateľskej služby, o úhrade za túto službu, o 
úprave a zrušení úhrady a po zastavení opatrovateľskej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákonom č. 313/2001 Z.z .o verejnej službe,
b) riadiacim a výkonným spôsobom zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v 
domácnostiach opatrovaných občanov, odborne a metodicky usmerňuje výkon opatrovateliek v 
určených domácnostiach a prácu zamestnancov na danom úseku,
c) odborné informovanie občanov v MČ o problematike v sociálnej oblasti v okruhu svojej 
pôsobnosti,
d) celú písomnú agendu spojenú s výkonom opatrovateľskej služby, predkladá evidenciu 
pracovných výkazov opatrovateliek personálnej referentke, evidenciu predpisov a platieb úhrad za 
opatrovateľskú službu oddeleniu hospodárskemu a finančnému, zodpovedá za zverené finančné 
prostriedky v súvislosti so zabezpečením stravovania občanov, spracováva štatistické údaje,
e) vedenie evidencie spisov občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a zabezpečuje 
zákonnú ochranu osobných údajov,
f) spoluprácu s príslušnými orgánmi sociálnej a zdravotnej starostlivosti a občianskymi iniciatívami 
pri riešení problémov starých a zdravotne poskytnutých občanov,
g) poskytovanie servisu nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutné práce v domácnosti a 
zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím občanom v určených domácnostiach, mobilným 
aj imobilným,
h) vykonávanie rozsiahlej terénnej činnosti, návštevnej služby v domácnostiach, vyhľadávaciu a 
signalizačnú činnosť.

ČI. XIX
Oddelenie hospodárske a finančné

1. Oddelenie hospodárske a finančné zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou MČ, 
finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom



žijúcim na území MČ. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením 
a účtovnou evidenciou. V rámci oddelenia sú zriadené dva referáty: referát rozpočtu a miestnych 
daní a referát účtovníctva.

2. Referát rozpočtu a miestnych daní v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä:
a) koordinuje a spracováva podklady rozpočtu MČ, programového rozpočtu, zabezpečuje rozpis 
rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou a jeho rozpracovanie na oddelenia a organizácie 
zriadené MČ
b) mesačne a priebežne kontroluje a vyhodnocuje čerpanie a plnenie rozpočtu
c) pripravuje návrhy zmeny rozpočtu a spracovanie rozpočtových opatrení starostu, zapracovává 
tieto priebežne do rozpočtu a nahráva do systému RIS.SAM
d) zabezpečuje a realizuje financovanie všetkých oblastí činnosti MČ podľa jednotlivých útvarov, 
zriadených organizácií a to zvlášť za bežné a kapitálové príjmy a výdavky
e) sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka a konečné výsledky vrátane 
finančného usporiadania, navrhuje spôsob finančného usporiadania výsledku hospodárenia, 
spracováva záverečný účet MČ, spracováva monitorovaciu správu,
f) zabezpečuje rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a vykonáva 
zúčtovanie hospodárenia so štátnym rozpočtom na všetkých úsekoch prenesených kompetencií,
g) spracováva výplaty miezd a nemocenských dávok starostu, zástupcu starostu, hlavného 
kontrolóra a všetkých zamestnancov miestneho úradu a poslancov, pripravuje dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru,
h) vypracováva mesačné výkazy do jednotlivých poisťovní a zabezpečuje odvody platieb poistného 
a daní, na požiadanie vykonáva ročné zúčtovanie pre zamestnancov,
ch) vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, odsúhlasuje oprávnenosť úhrady všetkých faktúr vo 
vzťahu k platnej ekonomickej klasifikácii,
i) vykonáva správu miestnych daní zverených MČ Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, v rámci 
toho zabezpečuje evidenciu a registráciu daňových subjektov, vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť v 
predmetnej oblasti,
j) prijíma a spracováva daňové priznania, vydáva rozhodnutia o vyrubení dane a rieši odvolania 
daňovníkov, vedie evidenciu nedoplatkov a vyzýva daňovníkov na úhradu nedoplatkov, pripravuje 
podklady pre vymáhanie pre oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov, vedie daňové konanie k dani za psa, dani za užívanie verejného 
priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za predajné automaty,
k) spracováva agendu poskytovania ako aj získania dotácií.

3. Referát účtovníctva zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, koordinuje práce týkajúce sa účtovnej 
evidencie MČ, a to najmä:
a) metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií zriadených MČ
b) predkladá účtovné výkazy za MČ a organizácie zriadené MČ a vykonáva spracovanie štatistiky
c) pripravuje podklady z účtovnej evidencie pre potreby inventarizácie hmotného a nehmotného 
majetku
d) zabezpečuje komplexnú realizáciu bezhotovostného platobného styku MČ
e) zabezpečuje prijímanie platieb do pokladne v hotovosti za miestne dane a poplatky a realizuje 
hotovostné vyplácanie sociálnych dávok
f) vedie evidenciu pohľadávok za MČ
g) spracováva výkazy v súlade so zákonom o účtovníctve.



ČI. XX
Oddelenie verejného poriadku

1. Oddelenie verejného poriadku zabezpečuje prioritne úlohy spojené s verejným poriadkom v MČ, 
v rámci ktorého:
a) vykonáva úkony správneho konania vo veciach porušení všeobecne záväzného nariadenia 
právnickými osobami a fyzickými osobami a pripravuje návrhy na rozhodnutie starostu,
b) prešetruje sťažnosti a podnety vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho 
spolunažívania,
c) schvaľuje výzvy na odstránenie opusteného vozidla z verejného priestranstva a dožiadania na 
útvary Policajného zboru SR vo veciach zistenia majiteľa vozidla,
d) vo veciach potreby operatívneho zásahu stanice MsP dáva požiadavky veliteľovi stanice, v 
prípade jeho neprítomnosti operačnému pracovníkovi MsP,
e) schvaľuje výzvy právnickým a fyzickým osobám na odstránenie nedostatkov narušujúcich 
verejný poriadok a čistotu,
f) vypracúva návrhy materiálov do MZ a jeho orgánov o otázkach verejného poriadku,
g) spracúva podklady k vyhodnoteniu stavu verejného poriadku a k zameraniu činnosti stanice 
MsP,
h) zabezpečuje evidenciu zhromažďovania občanov v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o 
zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
i) vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2008 Z.z. o organizácii verejných telovýchovných 
podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení neskorších predpisov, zákona 
č.84/1990 Zb., zák. č. 96/91 Zb. a zákona č. 479/2008 Z.z.
k) vykonáva úkony správneho konania vo veciach zrejmého zásahu do pokojného stavu podľa § 5 
zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a pripravuje rozhodnutia 
starostu v danej oblasti,
l) v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti spolupracuje pri 
výkone exekučných konaní,
m) vykonáva úkony súvisiace s prejednávaním priestupkov a ukladaním pokút fyzickým osobám a 
s ukladaním pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, v týchto 
veciach pripravuje pre starostu rozhodnutie o priestupku a o uložení pokuty,
o) prešetruje podnety na porušovanie všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami pri 
zistení podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty priestupku podľa zákona č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch,
p) zisťuje osobné charakteristiky (posudky) na základe dožiadaní štátnych orgánov vo veciach 
trestného konania a občianskoprávnych vzťahov,
r) zisťuje pobyty osôb podľa dožiadaní štátnych orgánov alebo právnických osôb,
s) na základe požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní zúčastňuje sa na úkonoch ako 
pribratá osoba, ktorá na veci nie je zúčastnená,
t) kontroluje dodržiavanie jednotlivých ustanovení VZN o čistote a poriadku,
u) , kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o chove zvierat a držbe psov,
v) prešetruje sťažnosti vo veciach verejného poriadku, čistoty a občianskeho spolunažívania,
w) podieľa sa na spracúvaní koncepčných materiálov podkladmi, návrhmi a pripomienkami,
x) vykonáva vyhľadávaciu, dokumentačnú a evidenčnú činnosť výskytu starých vozidiel a vrakov a 
vydáva výzvy na ich odstránenie a po márnej výzve dáva požiadavky na odstránenie takýchto 
vozidiel z verejného priestranstva,
y) organizuje, metodicky usmerňuje, kontroluje a vyhodnocuje činnosť inšpektorov verejného 
poriadku určených pre jednotlivé územné okrsky, vyhodnocuje a kontroluje prácu inšpektorov 
verejného poriadku.



2. Do oddelenia verejného poriadku sú organizačne začlenení inšpektori verejného poriadku, ktorí 
vykonávajú svoju činnosť v piatych územných okrskoch MČ. Do ich pôsobnosti patrí najmä:
a) vykonávať pravidelnú pochôdzkovú činnosť zameranú na dodržiavanie stavu čistoty a poriadku,
b) zistené nedostatky prerokúvať s porušovateľmi poriadku a čistoty a priamo na mieste ich riešiť,
c) vykonávať následné kontroly splnenia uložených opatrení,
d) oznamovať miestnemu úradu prípady nesplnenia opatrení uložených povinným subjektom za 
účelom priestupkového konania alebo konania o správnom delikte,
e) vypracovať príslušnú dokumentáciu výsledkov svojej pôsobnosti,
f) vyhľadávať, dokumentovať a evidovať opustené vozidlá, umiestňovať výzvy na tieto vozidlá a 
asistovať autorizovanej firme pri ich odstránení z miesta,
g) na požiadanie oddelenia majetku, výstavby a investícií dokumentovať cestné výtlky, chýbajúce 
dopravné značenie ako aj kanalizačné poklopy,
h) pri zistení vytvorenia skládok odpadu tieto dokumentujú a odstupujú na oddelenie životného 
prostredia, hlásia vyschnuté prípadne nelegálne odstránené dreviny,
i) operatívne informujú obyvateľov MC o konaní podujatí (verejno-prospešných prác, športových, 
kultúrnych),
k) na požiadanie oddelenia investičného dokumentujú existujúce vyhradené parkovacie miesta a 
porovnávajú s platnými vydanými povoleniami,
l) v rámci zimnej služby operatívne komunikujú s operačným centrom EKO PVS pri vzniknutých 
kalamitných situáciách.

ČI. XXI
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

1. Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov plní po organizačnej stránke úlohy spojené so 
zabezpečením činnosti miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, volieb do zastupiteľských 
orgánov, plní úlohy na úseku vzťahov poslancov k zamestnancom miestneho úradu a úlohy 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku ohlasovne pobytu.

2. Na úseku organizačnom zabezpečuje najmä:
a) prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady po stránke organizačnej, 
sústreďuje materiály orgánov MČ, zodpovedá za ich kompletizáciu a včasné 
doručenie členom orgánov,
b) zodpovedá za vykonanie a uloženie záznamov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
miestnej rady, porád prednostu a ich správnu archiváciu,
c) vedie osobnú agendu poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií (neposlancov) a 
spracováva návrhy na ich odmeňovanie,
d) organizačne zabezpečuje požiadavky komisií, ich návrhy, interpelácie a to prostredníctvom 
organizačných útvarov miestneho úradu a sleduje ich konečné vybavenie,
e) vedie centrálnu evidenciu uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako i evidenciu ich 
plnenia,
f) po organizačnej stránke a v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi zabezpečuje 
hlasovanie obyvateľov Nového Mesta a verejné zhromaždenia podľa rozhodnutí miestneho 
zastupiteľstva,
g) po vecnej a organizačnej stránke zabezpečuje plnenie úloh spojených s voľbami do Národnej 
rady SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávneho kraja, voľbami prezidenta a 
referenda,
h) organizačne zabezpečuje úlohy súvisiace s obsahovou prípravou školení poslancov a



volených orgánov,
i) zabezpečuje spoluprácu orgánov MČ s politickými stranami a hnutiami a záujmovými 
združeniami obyvateľov MČ a podľa požiadaviek pripravuje spoločné stretnutia,
j) zabezpečuje centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie, informácií v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a sleduje ich po konečné vybavenie.

3.Na úseku ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky, v rámci toho:
a) vedie evidenciu pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra 
obyvateľov v elektronickej forme,
b) poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, 
právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
c) poskytuje informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie pobytu a registra, komu a na aký účel bola 
informácia o pobyte poskytnutá,
d) vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanom SR a právnickým osobám a fyzickým osobám 
pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,
e) plní oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom o hlásení a evidencii pobytu občanov SR a 
registri obyvateľov SR a iných právnych predpisov,
f) spracováva štatistické výkazy pre orgány štátnej správy.

ČI. XXII
Oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

1. Oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania je samostatný organizačný útvar, 
ktorý plní úlohy na úseku verejného obstarávania a na úseku štrukturálnych fondov. Na úseku 
štrukturálnych fondov plní nasledovné úlohy, a to najmä:
a) sleduje plnenia a aktualizáciu PHSR MČ Bratislava Nové Mesto,
b) sleduje aktuálne výzvy a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov pre MČ 
Bratislava -  Nové Mesto,
c) pripravuje podklady pre žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov, 
spracováva žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EU a predpísaných príloh k žiadostiam,
d) pripravuje a spracováva predbežné finančné náklady pre žiadosti o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov z predložených dokladov inými oddeleniami,
e) predkladá žiadosti o platby o preplatenie finančných prostriedkov,
f) vykonáva záverečné vyúčtovanie všetkých oprávnených nákladov projektu a Žiadostí o platbu na 
základe Zmluvy o pridelení nenávratných finančných prostriedkov,
g) vypracováva priebežné finančné správy,
h) vypracováva monitorovacie správy k už realizovaným projektom a následné monitorovacie 
správy a dopadové správy k zrealizovaným projektom,
ch) sleduje plnenia podmienok stanovených v zmluvách o poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov už zrealizovaných projektov, počas doby viazanosti stanovenej v zmluve,
i) zabezpečuje spoluprácu medzi MČ a RO a SORO,
j) vypracuje materiály dotýkajúce sa štrukturálnych fondov pre rokovanie komisií miestnej rady, 
miestneho zastupiteľstva MČ a mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,
k) plánuje a zabezpečuje súčinnosť s inými oddeleniami pri implementácii aktivít projektu,
l) vykonáva priebežný interný monitoring implementácie jednotlivých úloh a naplánovaných aktivít



projektu.

2. Oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania plní na úseku verejného obstarávania 
nasledovné činnosti:
a) Na základe schváleného rozpočtu MČ a jeho zmien a podkladov od vedúcich jednotlivých 
oddelení, útvarov a iných organizácií zriadených MČ pripravuje, aktualizuje a predkladá starostovi 
MČ na schválenie plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok resp. príslušné 
plánovacie obdobie,
b) administratívne zabezpečuje, metodicky riadi a koordinuje postupy verejného obstarávania MČ, 
zabezpečuje administratívny styk „verejného obstarávateľa -  MČ“ s Úradným vestníkom EÚ a 
Úradom pre verejné obstarávanie,
c) odovzdáva na zverejnenie na intemetovej stránke MČ pre vybrané prípady verejného 
obstarávania (prípady nadlimitného obstarávania, rámcové zmluvy, vybrané prípady podlimitného 
a podprahového obstarávania a vybrané prípady verejného obstarávania s nízkou hodnotou a 
elektronického prieskumu trhu, hlavné údaje o vyhlásení verejného obstarávania a o výsledku 
verejného obstarávania),
d) zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania 
nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek, zákaziek s nízkou 
hodnotou od 3 000 Eur a výsledky elektronických aukcií,
e) predkladá správy o stave verejného obstarávania,
f) plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní,
h) spracováva informácie a správy uložené orgánmi MČ,

ČI. XXIII 
Oddelenie školstva

Oddelenie školstva je samostatný organizačný útvar, ktorý plní úlohy na úseku školstva, a to najmä:
a) spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasť rozvoja MČ,
b) zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v MČ,
c) spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti,
d) spolupracuje s poslancami MČ v rámci jednotlivých komisií,
e) zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé 
školy,
f) zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl, hlavne v oblasti výberových konaní a ďalšieho rozvoja škôl,
g) spolupracuje so štátnou školskou inšpekciou a vypracováva podklady pred jej príchodom na 
jednotlivé školy,
h) vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu v oblasti materských škôl a I. 
stupňa základných škôl,
ch) zabezpečuje úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania v uvedenej oblasti,
i) v rámci metodickej činnosti riadi kabinety materských škôl, I. stupňa základných škôl, školského 
klubu detí a mládeže, telesnej výchovy, slovenského jazyka,
j) spolupracuje pri príprave informácií v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a 
verejnosti, ako i pri vypracovaní správ v oblasti školstva,
k) spolupodieľa sa na príprave koncepcie rozvoja školstva, ako súčasti rozvoja MČ,
l) spracováva počty žiakov z iných mestských častí, obcí i spätných informácií
m) spolupracuje so školami v rámci súťaží a olympiád



ČI. XXIV
Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku

1. Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku je organizačný útvar, ktorý sa člení na tri 
samostatné referáty:
a) Referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov
b) Referát vnútornej správy
c) Referát výstavby a investícií

2. Referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje 
nasledovné odborné činnosti:
a) vedie evidenciu vlastného majetku a majetku zvereného jej do správy MČ hlavným mestom SR a 
orgánov ňou zriadených s výnimkou pozemkov,
b) uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve MČ alebo zverených jej do správy 
hlavným mestom SR s výnimkou pozemkov,
c) pripravuje podklady pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv 
o prenájme s výnimkou pozemkov,
e) pripravuje podklady na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva a rokovania miestneho 
zastupiteľstva,
f) zabezpečuje správu nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom 
a všeobecne záväzných nariadení MČ, s výnimkou pozemkov,
g) vedie evidenciu platieb z uzatvorených nájomných zmlúv, sleduje úhrady vyplývajúce z týchto 
zmlúv, pohľadávky a nakladanie s nimi,

3. Referát vnútornej správy v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje nasledovné odborné činnosti:
a) správu majetku - zabezpečovanie ROPOS, odstraňovanie závad,
- koordinovanie opráv, údržby a modernizáciu majetku MČ,
- protipožiarnu ochranu, BOZP, bezpečnosť, čistota,
- havarijnú službu,
b) zostavovanie a vydávanie interných smerníc v oblasti správy,
c) zabezpečuje úlohy v oblasti civilnej ochrany a požiarnej ochrany,
d) zabezpečuje prevádzku, opravy, údržbu a kontrolu ochranných stavieb (OS CO),
e) odbornú správu Registratúmeho strediska miestneho úradu,
f) centrálnu evidenciu objednávok,
g) vedenie skladu MTZ (nákup, výdaj, reklamácie),
h) rozvoz stravy,
i) komplexná agenda prevádzky vozového parku,
j) preberanie, prijímanie a expedovanie poštových zásielok,
k) centrálnu evidenciu písomností,
l) kopírovacie služby spisového materiálu,
m) obsluhu telefónnej ústredne,
n) vodičské práce na zverenom motorovom vozidle,
o) bežné opravárske a údržbárske práce,
p) vykonáva okamžitú údržbu na základe vzniknutej a ohlásenej závady,
r) údržbu trávnika a chodníkov v okolí MÚ,
s) informačnú a strážnu činnosť,
t) čistiace práce,
u) domovnícke práce,



4. Referát výstavby a investícií v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje nasledovné odborné 
činnosti:
a) vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci svojej 
pôsobnosti
b) zabezpečuje podklady o pripravovaných investíciách MČ
c) vydáva rozhodnutie o povolení vyhradeného parkoviska,
d) vydáva rozhodnutie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov na 
susedné nehnuteľnosti,
e) vydáva povolenia na vykonávanie rozkopávkových prác a zaujatí verejného priestranstva, 
e) povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
í) zabezpečuje realizáciu rozvojových programov, správy a údržby miestnych komunikácií III. a 
IV. triedy,
g) vykonáva kontrolu komunikačnej siete a zabezpečuje odstraňovanie závad v zjazdnosti 
komunikácií,
h) dáva podnety k zlepšeniu životného prostredia na komunikáciách,
i) spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
j) vypracováva projekty organizácie dopravy,
k) spracováva návrhy na zmeny dopravného systému MČ.
l) spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb MČ,
m) podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
n) vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom

ČI. XXV
Oddelenie životného prostredia a územného plánu

1. Oddelenie životného prostredia a územného plánu je organizačný útvar, ktorý zahŕňa aj 
samostatný referát životného prostredia.
Referát životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti plní na úseku životného prostredia 
nasledovné odborné činnosti:
a) komplexne sleduje stav životného prostredia v MČ vo všetkých jeho ekologických aspektoch,
- zabezpečuje mapovanie a sústavnú aktualizáciu zdrojov znečisťovania životného prostredia,
- zabezpečuje spracovanie koncepcie ozdravenia životného prostredia v MČ a koncepcie 
ekologickej prevencie pri novej výstavbe,
- spolupracuje s hlavným architektom MČ pri stanovení vstupných podmienok - ekologických - pre 
spracovanie - jednotlivých etáp územno-plánovacej dokumentácie územia MČ ako celku, 
vybraných zón a lokalít,
- komplexne sleduje legislatívu, odborné informácie v oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia a prenáša potrebné informácie adekvátnymi formami do práce úradu, ako aj obyvateľom 
MČ,
- spolupracuje s oddeleniami ochrany životného prostredia a zelene ostatných mestských častí a 
Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy,
- zabezpečuje spracovanie odborných stanovísk z hľadiska ekológie a ochrany zelene k návrhu na 
vydanie stanoviska k investičnému zámeru,
- spracováva stanoviská k podnikateľským aktivitám s tvorbou odpadov, koriguje túto činnosť z 
hľadiska platnej legislatívy,
- zabezpečuje účasť na správnych konaniach pri riešení nedostatkov v oblasti životného prostredia a 
sleduje vydané rozhodnutia štátnej správy,
- spolupracuje so Štátnym zdravotným ústavom, hl. mestom SR Bratislava a hygienickými orgánmi 
vo veci sledovania zdravotného stavu obyvateľstva v nadväznosti na zaťaženie životného prostredia



MČ, a zisťuje hodnoty znečistenia vodných plôch, hluku a iných zložiek znehodnocujúcich 
prostredie,
- zabezpečuje hygienickú ochranu územia MČ (veterinárna asanácia, deratizácia, dezinsekcia) 
vrátane zadávania prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
- vedie evidenciu verejnej zelene v MČ a jej sústavné sledovanie a podávanie podnetov na správne 
konanie v súvislosti s jej poškodením - v súlade s platnou legislatívou SR, hl. SR Bratislavy a MČ,
- zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja zelene v MČ a usmerňovanie investorov a správcov 
pri tvorbe zelene,
- spolupracuje na zabezpečovaní verejno-prospešných služieb a to najmä pri zbere a preprave 
objemných odpadov, zbere, preprave, zneškodňovaní a zhodnocovaní komunálnych odpadov, 
čistení miestnych komunikácií, správe a údržbe verejnej zelene, zásobovaní vodou a nakladaní s 
odpadovými vodami zo žúmp s podnikom verejnoprospešných služieb zriadeným MČ,
- zabezpečuje kontrolu stavu verejných priestranstiev a zelene v území, evidenciu neriadených 
skládok odpadu, ohlasovaciu povinnosť a účasť na príslušných správnych konaniach, ako aj 
iniciuje zabezpečenie odstránenia neriadených skládok odpadu na území MČ,
- zabezpečuje informovanosť verejnosti o stave odpadového hospodárstva, ako aj o separovanom 
zbere odpadu,
b) vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk pre zberné nádoby na zmesový komunálny 
odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu a kontroluje ich čistotu,
- zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území MČ a zákazový informačný systém 
vodenia psov na verejných priestranstvách,
c) vykonáva prešetrenia sťažností obyvateľov a interpelácií poslancov v oblasti ekológie a zelene 
na území MČ, iniciuje opatrenia na riešenie nápravy,
- spracováva informácie, stanoviská a reaguje na články v tlači týkajúce sa agendy vedenej 
referátom,
- riadi a zabezpečuje činnosť ochrancov čistoty v území,
- zabezpečuje návrh vecného a finančného plánu úloh v oblasti problematiky ochrany a tvorby 
životného prostredia a zelene v MČ,
d) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu uvedenom v 
zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov,
- ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, aby vykonal 
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie,
- dáva súhlas na výrub drevín a krovitých porastov,
- ukladá v súhlase na výrub dreviny žiadateľovi vykonanie primeranej náhradnej výsadby na 
pozemkoch určených MČ podľa vedenej evidencie,
- prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života 
človeka alebo značná škoda na majetku v zmysle platnej legislatívy,
e) v súhlase na výrub drevín môže uložiť i zaplatenie finančnej náhrady, pričom podiel na výnose z 
finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré boli vyrúbané, ak nebolo možné 
uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu sa delí v pomere 1/3 pre hl. mesto SR Bratislavu a 2/3 pre 
MČ v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,
f) vo svojom územnom obvode vedie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých 
zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi, pričom pozemky do evidencie 
vhodných na náhradnú výsadbu zaraďuje mestská časť po dohode s hlavným mestom na podklade 
ich vymedzenia v územnoplánovacej dokumentácii, respektíve v územnoplánovacom podklade, 
najmä v územnom generele zelene MČ,
g) uskutočňuje a kontroluje výkon vydaných právoplatných rozhodnutí
h) vykonáva rozbory, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť v agende vzťahujúcej sa k problematike 
ochrany drevín,



ch) vykonáva prenesené pôsobnosti štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva v zmysle platnej 
právnej legislatívy SR,
i) zabezpečuje záväzné stanoviská v zmysle platnej právnej legislatívy SR k stavbe rodinného 
domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných 
pomerov,
j) zabezpečuje prípravu návrhu rozhodnutia na povolenie na odber povrchových vôd a podzemných 
vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a 
odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
j) zabezpečuje prípravu návrhu rozhodnutia na povolenie na vodných stavieb, v ktorých je príslušná 
povoľovať, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
k) rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných 
tokoch,
l) vedie evidenciu o vodách,
m) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov,
prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb;
n) sleduje a eviduje vyberanie správnych poplatkov v rámci svojej pôsobnosti,
o) pripravuje návrh vecnej časti rozpočtu v kapitolách spravovaných oddelením a zabezpečenie 
plnenia,
p) zabezpečuje novelizáciu a návrh interných noriem MČ, vyplývajúcich z platnej právnej 
legislatívy,

2. Oddelenie životného prostredia a územného plánovania odborne a administratívne zabezpečuje 
na úseku územného plánovania nasledovné činnosti:
a) spolupracuje s útvarom architekta pri obstarávaní územno-plánovacej dokumentácie pre územie 
MČ a na vybrané zóny územia vo všetkých etapách prípravy,
- spolupracuje s útvarom architekta pri obstarávaní územno-plánovacích podkladov, t.j. územnej 
generely, urbanistické, urbanisticko-dopravné a urbanisticko-architektonické štúdie na vybrané 
lokality,
- spolupracuje s útvarom architekta pri príprave návrhov koncepcie rozvoja MČ,
- spolupracuje s útvarom architekta pri príprave podmienok pre investičnú činnosť vo vybraných 
lokalitách územia MČ z iných finančných zdrojov ako obecných,
- spolupracuje s útvarom architekta pri príprave resp. posudzovaní VZN MČ alebo mesta, 
dotýkajúce sa územnej problematiky,
- organizačne a vecne zabezpečuje v spolupráci s útvarom architekta účasť na rokovaniach a 
príprave materiálov vybraných problémov celomestského resp. celoštátneho charakteru (územné 
plánovanie, dopravné systémy, legislatíva, digitálna mapa),
- pripravuje návrhy na vydanie územno-plánovacej informácie v spolupráci s útvarom architekta, 
pripravuje návrhy stanovísk s vybraným urbanistickým, dopravným a architektonickým 
problémom;
- zabezpečuje tvorbu a aktualizácie informačnej grafickej databázy územia MČ v digitálnej forme,
- spolupracuje so správcami jednotlivých líniových zariadení mesta, štátnymi orgánmi v oblasti 
koncepcie rozvoja technickej vybavenosti územia,
b) sleduje koordináciu investičných činností v území MČ,
- zabezpečuje osobné konzultácie s fyzickými a právnickými osobami vo veci územných a 
stavebných zámerov, - poskytovanie informácií o území, legislatíve, kompetenciách a pod.,
- rieši interpelácie poslancov v oblasti územných problémov,
- ukladá a vedie vecnú časť územno-plánovacej a súvisiacej agendy,
- sleduje príslušnú legislatívu a jej aplikáciu v činnosti oddelenia,
- pripravuje návrhy na vydanie stanoviska MČ k investičným zámerom (príprava stavieb všetkých



druhov dostavby, prestavby, zmeny účelu využitia),
- zabezpečuje dodržiavanie zásad stanovených v ÚPD, resp. regulatívov rozvoja a výstavby v MČ 
pri vydávaní stanovísk k investičným zámerom a stanovísk ku všetkým urbanisticko- 
architektonickým, stavebným a podnikateľským záujmom,
- zabezpečuje dodržanie schválených koncepcií osobitných problémov MČ (napr. stánkový predaj), 
zabezpečuje proces posudzovania vybraných stavieb podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pre príslušný orgán štátnej správy - 
zisťovacie konania, posudzovacie konania, stanoviská, zaistenie odborných posudkov, 
zabezpečenie verejného prerokovania,
- vedie agendu stanovísk k investičnej činnosti - stánky na území MČ,
- zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu informačnej databázy vydaných stanovísk a rozhodnutí v 
oblasti územno-stavebnej a životného prostredia v počítačovej sieti MÚ;
- zabezpečuje stanoviská k vybraným sťažnostiam, podnetom obyvateľov a interpeláciám 
poslancov MČ v oblasti územno-stavebnej,
- sleduje koordináciu investičných činností v území MČ,
- vykonáva osobné konzultácie s fyzickými a právnickými osobami vo veci stavebných zámerov a 
potrebe príslušných dokladov, poskytovanie informácií o území, legislatíve, kompetenciách a pod.,
- zúčastňuje sa na vybraných konaniach podľa stavebného zákona,
- prešetruje a pripravuje stanoviská k sťažnostiam a podnetom v oblasti stavebných problémov,
- sleduje príslušnú legislatívu a jej aplikáciu v činnosti oddelenia,
c) zabezpečuje zisťovania priestupkov a správnych deliktov a príprava podkladov pre oddelenie 
územného konania a stavebného poriadku na uskutočnenie konania v prípadoch ak sa uskutočňuje 
stavba bez akceptovaného ohlásenia, alebo v rozpore s ním, resp. bez stavebného povolenia alebo v 
rozpore s ním - účasť na prejednávaní priestupkov a správnych deliktov,
c) vykonáva osobné konzultácie s fyzickými a právnickými osobami vo veci vybavovanej agendy a 
potrebe príslušných dokladov, poskytovanie informácií o území, legislatíve, kompetenciách a pod.,
- zúčastňuje sa na kontrole územia a stavieb v MČ v rámci štátneho stavebného dohľadu,
- zúčastňuje sa na vybraných konaniach podľa stavebného zákona,
- prešetruje a pripravuje návrhy stanovísk k sťažnostiam a podnetom v oblasti agendy stavebného 
úradu,
- rieši interpelácie poslancov v oblasti stavebných problémov,
- sleduje príslušnú legislatívu a jej aplikáciu v činnosti oddelenia,
e) sleduje a eviduje vyberanie správnych poplatkov v rámci svojej pôsobnosti.

ČI. XXVI
Záverečné ustanovenia

1. Tento Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov miestneho úradu.
2. Súčasťou tohto Organizačného poriadku je Príloha č.l -  Schéma organizačnej štruktúry 
Miestneho úradu.
3. Týmto Organizačným poriadkom sa rušia doterajšie organizačné poriadky
4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1.2.2014

Bratislava 28.1.2014

IMgr. Rudolf K u s ý  
sprostá MČ 

gŕatislava -/Nové Mesto



Príloha č. 1
Schéma organizačnej štruktúry miestneho úradu

Príloha č. 2
Organizačného poriadku

Zoznam použitých skratiek

BOZB
CO
EKO PVS 
MČ 
MR 
MsP
MZ
oddelenie ŽPaÚP 
PO
REGOB 
sklad MTZ 
VZN MČ BA-NM 
ÚPD

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Civilná ochrana
Eko -  Podnik VPS -  príspevková organizácia 
Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto 
Miestna rada 
Mestská polícia 
Miestne zastupiteľstvo
oddelenie životného prostredia a územného plánu 
Požiarna ochrana 
Register obyvateľov SR 
Sklad materiálno-technického zabezpečenia
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
Uzemno-plánovacia dokumentácia



Organizačná štruktúra   Miestny úrad Bratislava - Nové mesto  2014

#Sekrstar!A1 #Matri!A1

#Komun!A1 #ÚKaSP!A1

#Mkontr!A1 #OMVaI!A1 #ZPŠF!A1

#Sekrpr!A1 #VP!A1
#OSS!A1

#OHaF!A1 #OŽPaÚP!A1

Sociálna výdajňa 1 3

Terénný  pracovník 1

#OOaEO!A1 #Rpráv!A1

#ŠÚ!A1

a verejného obstarávania 1+4 1
štrukturálnych fondov

sekretariát starostu

názov útvaru počet

názov útvaru

matričný úrad51+7 
dohodapomer

názov útvaru počet

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

STAROSTA
ODDELENIE

počet útvar v riadení starostu
trvalý
prac. ODDELENIE

1+3,5 3

počet útvar v riadení starostu
trvalý

dohoda
prac.

počet útvar v riadení starostu
trvalý

dohoda
prac.
pomer

počet

0

názov útvaru počet počet útvar v riadení starostu

1+4

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.
pomer

0
a stavebného
poriadku

ZÁSTUPCA PREDNOSTU

ZÁSTUPCA STAROSTU
územného konania

0+13,6

komunikácie, kultúry,

a voľného času
športu, mládeže

pomer
ODDELENIE

názov útvaru počet počet útvar v riadení 

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.
pomer

Detské jasle
1+10 1

Kluby dôchodcov 8 13

pomer

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu

socialnych služieb 0+46 14

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.
pomer

právne, podnikateľských

0+7 0
činností a evidencie
súpisných čísiel

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu
trvalý

dohoda
prac.
pomer

životného prostredia

prac.
pomer

ODDELENIE

a finančné 27,3

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu

ODDELENIE
trvalý

dohoda

organizačné

1+4 0
a evidencie
obyvateľov

názov útvaru počet počet útvar v riadení 

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.
pomer

zástupcu prednostu

počet počet útvar v riadení prednostu

výstavby, investícií
0+32 0a správy majetku

názov útvaru
trvalý

dohoda
prac.
pomer

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu

0

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.
pomer

1+6

pomer

počet počet útvar v riadení prednostu
trvalý

dohoda
prac.

0+11a územného plánu

1+1 0 verejného poriadku

1+14 0

ODDELENIE

názov útvaru

ODDELENIE
trvalý

dohoda
prac.

sekretariát prednostu

ODDELENIE

hospodárske

0

názov útvaru počet počet útvar v riadení prednostu

ODDELENIE
trvalý

dohoda
školstva 1+3

prac.
pomer

názov útvaru počet počet útvar v riadení kontrolóra

podporné činnosti
ODDELENIE

trvalý

dohoda
prac.
pomer

zástupcu prednostu

PREDNOSTA

miestneho kontrolora 1+3,5 0 prednosta


