
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – Dodatok č.  3 

 

1 

 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

DODATOK Č. 3 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MIESTNEHO ÚRADU 
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

(Interný predpis č. 1/2016) 
 
 

zo dňa 5. decembra 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 

december 2016 



Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – Dodatok č.  3 

 

2 

 
 

Starostka mestskej časti Bratislava–Karlova Ves podľa § 17 ods. 5 a § 19 ods. 1  
zákona SNR č. 377/1990  Zb. o hlavnom meste SR  Bratislave v znení neskorších predpisov  

vydáva 

dodatok č. 3 k organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves: 

 
Čl. 1 

 
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Interný 
predpis č. 1/2016) (ďalej len „organizačný poriadok“) v znení jeho Dodatku č. 1  sa mení a 
dopĺňa takto:  

1. V čl. 11 ods. 4 sa počty zamestnancov menia takto: 
                     
               do                     od 
                  31.12.2016          01.01.2017 

 
H. Oddelenie hospodárskej správy –          27         6 
H1. Referát hospodárskej správy 
H2. Referát údržby a verejno-prospešných prác 
H3. Stredisko služieb škole 

 
        
2. V čl. 11 ods. 4 časť H. Oddelenie hospodárskej správy sa zrušuje H2 – Referát údržby a 

verejno-prospešných prác a H3 – Stredisko služieb škole 
3. Príloha č. 1 k organizačnému poriadku sa mení tak ako je uvedené. 
4. Príloha č. 2 oddiel II - Základné pracovné činnosti zamestnancov organizačných zložiek 

miestneho úradu – v časti H. Oddelenie hospodárskej správy znie: 
 
 

„H. ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY 

H1. Referát hospodárskej správy   
a) plní úlohy v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany ustanovené osobitnými 

právnymi predpismi pre mestskú časť 
b) rozpracúva úlohy, plní úlohy a zabezpečuje plnenie úloh stanovených odborom 

krízového riadenia a civilnej ochrany Obvodného úradu v Bratislave a 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, 

c) 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, 

d) vykonáva prostredníctvom zamestnanca z oddelenia funkciu tajomníka 
krízového štábu mestskej časti, 

e) zabezpečuje teoretickú a praktickú odbornú prípravu zamestnancov, ktorí sa 
podieľajú na plnení úloh mestskej časti v oblasti krízového riadenia, 
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f) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany 
obyvateľstvu mestskej časti, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické 
osoby alebo podnikatelia, 

g) vypracúva plán ochrany obyvateľstva a zabezpečuje úlohy pri núdzovom 
zásobovaní a núdzovom ubytovaní obyvateľstva počas krízových situácií, 

h) plánuje, zabezpečuje a pripravuje zriadenie výdajní odberných oprávnení pre 
výdaj nákupných preukazov a prídelových lístkov, vytvára organizačné a 
materiálne podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných 
opatrení, 

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 mestskej časti, 

j) zodpovedá za vianočné osvetlenie mestskej časti, vrátane osvetlenia počas 
verejných kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou, 

k) zabezpečuje údržbu a prevádzkovanie polievacích vodovodov a fontán v správe 
mestskej časti, 

l) vedie úsek autodopravy miestneho úradu, 
m) zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie chodu miestneho úradu, 
n) komplexne zabezpečuje správu budovy miestneho úradu, 
o) sleduje rozúčtovanie nákladov na prevádzku budovy miestneho úradu, 
p) zabezpečuje vykonávanie pravidelných revízií budovy miestneho úradu, 
r) zabezpečuje vykonávanie upratovačských prác v priestoroch miestneho úradu 
s) poskytuje ubytovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  
t) o vlastnej réžii zabezpečuje remeselnícke činnosti v odboroch – vodár, murár, 

zámočník, stolár, elektrikár.“ 
 
      

Čl. 2 
 

      Tento dodatok k organizačnému poriadku nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 
 
Tento Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov 
dňa  5. decembra 2016 v zmysle Kolektívnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava – 
Karlova Ves a ZV ZO SLOVES pri MÚ Karlova Ves. 
 
V Bratislave dňa 5. decembra 2016 
 
 
 
 
                                                                                               Dana Čahojová, v. r. 
                                                                                                        starostka 
 
 
Spracovateľ: Ing. Gabriel Kosnáč 
                      vedúci organizačného oddelenia 
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Príloha č. 1 
k OPMU Bratislava-Karlova Ves 

 
 
 
 
ČASŤ B 
POČET ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
STAV PLATNÝ DO 31.12.2016 
Pracovné miesta na Miestnom úrade                                                          172 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                       97 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                        75 
 
Pracoviská v Materských školách a zariad. škol. stravovania                   146 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                      89 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                       57 
Spolu zamestnancov mestskej časti                                                        318 
 
 
 
ČASŤ A 
POČET ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
STAV PLATNÝ OD 01.01.2017 
 
Pracovné miesta na Miestnom úrade                                                          151 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                       93 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                        58 
 
Pracoviská v Materských školách a zariad. škol. stravovania                   146 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                      89 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                       57 
Spolu zamestnancov mestskej časti                                                        297 
 


