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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vydáva tento Dodatok č. 2 k Organizačnému
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.01.2014 (ďalej ako
„Organizačný poriadok“) v zmysle Rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene zo dňa
28.02.2017.
Tento Dodatok č. 2 mení, dopĺňa a upravuje Organizačný poriadok nasledovne:
Čl. I
1.

Článok V odsek 4 písm. m) sa mení v časti „....a územného plánu“ na „....a územného
plánovania“.

2.

Článok XII odsek 7 sa vypúšťa.

3.

Článok XXV názov „Oddelenie životného prostredia a územného plánu“ sa mení na
„Oddelenie životného prostredia a územného plánovania“.

4.

Článok XXV odsek 1 sa v časti „....a územného plánu“ mení na „....a územného
plánovania“.

5.

Článok XXV odsek 2 sa v celosti mení a jeho znenie je nasledovné:
„2. Oddelenie životného prostredia a územného plánovania zabezpečuje na úseku
územného plánovania nasledovné činnosti:
a)

obstarávanie a zabezpečovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej ako
„ÚPD“) a územnoplánovacích podkladov (ďalej ako „ÚPP“) (územné
generely, urbanistické, urbanisticko-dopravné a urbanisticko-architektonické
štúdie na vybrané územia a lokality) pre územie mestskej časti a ňou
vymedzených zón vo všetkých etapách spracovania a prerokovania ÚPD a
ÚPP, vrátane prípravy podkladov pre verejné obstarávanie,

prípravy

podkladov pre spracovanie ÚPD a ÚPP v zmysle príslušných právnych
predpisov,

usmerňovania

a organizovaním

tvorby

kvalitárskych

dokumentov

porád,

formou

prerokúvania

konzultácií
spracovaných

dokumentov v zmysle príslušných právnych predpisov, prípravy materiálov
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súvisiacich s ÚPD a ÚPP, spracovávania materiálov súvisiacich s procesom
SEA, sledovania aktuálnosti ÚPD a zabezpečovania jej aktualizácie,
b) navrhovanie koncepcie rozvoja mestskej časti vrátane jej aktualizácie a
usmerňovanie územného rozvoja mestskej časti vrátane spracovávania
externých stanovísk ku koncepciám rozvoja územia zabezpečovaných
ministerstvami, samosprávnym krajom, Magistrátom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, susediacimi mestskými časťami a inými
súkromnými subjektmi, prípravy materiálov súvisiacich so zmenami
Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a týkajúcich
sa mestskej časti na rokovanie miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov,
c)

spracovanie stanovísk k návrhom na odpredaj resp. prenájom pozemkov
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, resp. mestskou časťou,
z hľadiska územného rozvoja,

d) zabezpečovanie tvorba a aktualizácia informačnej grafickej databázy územia
mestskej časti v digitálnej forme, parciálneho informačného systému katastra
nehnuteľností mestskej časti, a to vrátane aktualizácie údajov katastra
nehnuteľností v prostredí ArcView a ArcGIS formou externej dodávky,
aktualizácie ortofotomapy v prostredí ArcView a ArcGIS formou externej
dodávky, aktualizácie šikmých snímok tzv. Pixoview formou externej
dodávky, úpravy spracovaných ÚPD zón mestskej časti do prostredia ArcView
a ArcGIS a tvorby špecifických vrstiev v prostredí ArcView a ArcGIS, ktoré
zvyšujú informácie o území na základe získaných odborných podkladov alebo
na základe požiadaviek iných organizačných útvarov,
e)

spracovanie pripomienok k návrhom všeobecne záväzných nariadení hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúcich sa územného rozvoja,

f)

príprava všeobecne záväzných nariadení mestskej časti dotýkajúca sa
územného plánovania,

g) poskytovanie informácií o podmienkach a možnostiach výstavby na území
mestskej časti, sledovanie koordinácie investičných činností na území mestskej
časti,
h) príprava návrhov na vydanie územnoplánovacích informácií,
i)

príprava návrhov na vydanie stanovísk mestskej časti k investičným zámerom
z hľadiska schválenej ÚPD a záujmov rozvoja mestskej časti,
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j)

príprava

návrhov

stanovísk

k vybraným

urbanistickým,

dopravným

a architektonickým problémom,
k) príprava podmienok pre investičnú činnosť vo vybraných lokalitách územia
mestskej časti z iných finančných zdrojov ako finančných zdrojov mestskej
časti,
l)

organizačné a vecné zabezpečenie účasti na rokovaniach a príprave materiálov
vybraných problémov celomestského, resp. celoštátneho charakteru,

m) vypracúvanie

podkladov v oblasti územného plánovania pre ostatné

organizačné útvary miestneho úradu,
n) 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,
o) zúčastňuje sa na vybraných konaniach podľa stavebného zákona a prešetruje a
pripravuje stanoviská k sťažnostiam, podnetom v oblasti územného
plánovania,
p) ukladá a vedie vecnú časť územno-plánovacej a súvisiacej agendy.
6. Príloha č. 2 – Zoznam použitých skratiek sa mení v časti „....a územného plánu“ na „....a
územného plánovania“.

Čl. II
1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01.04.2017.

V Bratislave, dňa 20.03.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta mestskej časti
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