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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 

organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
     Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len 
„organizačný poriadok alebo OPMU“)  je interným predpisom mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves (ďalej len „mestská  časť“). Určuje postavenie a pôsobnosť Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „miestny úrad“), jeho organizačnú štruktúru, 
počet zamestnancov mestskej časti, rámcové náplne činností oddelení a referátov (ďalej len 
„organizačný útvar“) miestneho úradu, ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť. 

 
PRVÁ ČASŤ 

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MIESTNEHO ÚRADU 
 

Čl. 2 
Základné ustanovenia 

 
(1) Miestny úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace 

s plnením úloh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) a starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len 
„starosta“), ako aj ďalších orgánov miestneho  zastupiteľstva.  

(2) Miestny úrad najmä:    
a) zabezpečuje  písomnú  agendu  orgánov  mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, je 

podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti, 
b) pripravuje  odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho             

zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, 
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, 
d) vykonáva  všeobecné záväzné nariadenia  mestskej časti, uznesenia miestneho 

zastupiteľstva, miestnej rady, rozhodnutia starostu, kontroluje ich plnenie 
a dodržiavanie, 

e) metodicky riadi príspevkové a preddavkové organizácie a zariadenia mestskej časti       
(ďalej len „miestne organizácie“), 

f) zabezpečuje správu zvereného majetku hlavného mesta a majetku mestskej časti,       
ak tento majetok nebol zverený do správy miestnych organizácií, 

g) vykonáva agendu súvisiacu so zabezpečením výkonu samosprávy mestskej časti, 
h) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na  mestskú  časť. 
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(3) Miestny úrad zabezpečuje podmienky pre rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva 
a pre  prácu poslancov s voličmi.  

(4)  Miestny  úrad  spolupracuje  pri  plnení  svojich  úloh  s Magistrátom  hlavného mesta SR 
Bratislavy  (ďalej  len „magistrát“), s inými  miestnymi  úradmi  a s územne  príslušnými 
orgánmi štátnej správy. 

                                                                        Čl.3 
                                                    Zásady riadenia a spolupráce 
 
(1) Každý organizačný útvar a každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre 

naplnenie svojej zodpovednosti a každý má zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je 
oprávnený konať. 

(2) Za pridelenú činnosť alebo úlohu zamestnancovi zodpovedá zamestnanec samostatne. 
Kompetenčné konflikty pozitívne ( prekrývanie právomoci a zodpovednosti viacerých) 
i negatívne (keď nositeľ zodpovednosti nie je zrejmý alebo je sporný) rieši najbližší 
spoločný nadriadený zamestnanec dotknutých funkcií. Kompetenčné konflikty treba 
spracovať ako podnety na spresnenie organizácie práce. 

(3) Nadriadenosť a podriadenosť sú určené zákonom a týmto organizačným poriadkom; 
všetky ostatné vzťahy sú rovnocenné a kolegiálne. 

(4) V záujme podpory rozvoja a skvalitňovania činnosti platí pre organizačné útvary 
a zamestnancov všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovanie 
poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania 
a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení. 

(5) Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za 
účasti, alebo aspoň s vedomím príslušného odborného zamestnanca. Okrem výnimočných 
prípadov, ktoré neznesú odklad, nie je možné ukladať zamestnancom úlohy, na ktoré 
nemajú potrebnú odbornú kvalifikáciu. 

(6) K riešeniu zložitejších úloh, ktoré vyžadujú spojenie odborností, sa postupuje za účasti 
všetkých odborných pôsobností, ktorých sa úloha dotýka. V súlade s tým sa vytvárajú 
neformálne pracovné skupiny a tímy na princípe kolegiality alebo sa určujú konkrétne 
pracovné tímy na splnenie náročnejších menovite stanovených úloh (rozhodnutím 
príslušného vedúceho zamestnanca). 

(7) Krátkodobý nesúlad medzi deľbou práce a skutočným stavom (napr. neprítomnosť 
zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca) riešia zamestnanci, ktorí sú najbližšie 
chýbajúcemu v štruktúre riadiacich vzťahov na princípe kolegiality a vzájomnej pomoci. 
Ak je to potrebné alebo nevyhnutné, určí najbližší vedúci zamestnanec spôsob riešenia 
kolíznych situácií. Ak sa skutočný stav dostane dlhodobejšie do nesúladu so systémom 
riadenia, nápravu zabezpečuje príslušný vedúci zamestnanec dočasným opatrením 
(poverenie, poverenie na zastupovanie a pod.)  

(8) Okrem prípadov, ktoré sú upravené internými predpismi sa formy spolupráce záväzne 
neustanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli 
k dosahovanému cieľu pri čo najefektívnejšom použití personálnych i materiálnych 
zdrojov. 

(9) Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných útvarov mestskej časti nestačia na 
uspokojenie potrieb alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá 
spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne využitie prostriedkov mestskej časti 
a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.  

 
Čl. 4 

 Systém riadenia 
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(1) Systém riadenia je vymedzený štruktúrou riadiacich vzťahov a vzájomnými vzťahmi 

nadriadenosti a podriadenosti, ako vyplývajú z organizačnej štruktúry. 
(2) Stupňami riadenia miestneho úradu sú 

a) starosta, zástupca starostu a prednosta miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), 
b) vedúci kancelárie starostu, vedúci stavebného úradu, vedúci školského úradu, vedúci 

ostatných organizačných útvarov (oddelení) a riaditelia materských škôl  (ďalej len 
„riaditeľ MŠ“). 

(3) Vedúci  predstavitelia  mestskej časti uvedení v ods. 2a a miestny kontrolór sú považovaní 
za vedúcich zamestnancov mestskej časti.        

 
Čl. 5 

Starosta 
 

(1) Starosta je výkonným  orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok. Je štatutárnym 
orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej 
správy poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. 

(2) Pôsobnosť starostu ako štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach vo vzťahu 
k miestnemu úradu zahrňuje najmä:  

a) uzatváranie a ukončenie pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, 

b) určovanie platové náležitosti zamestnancov mestskej časti, 
c) určenie  počtu zamestnancov a organizáciu miestneho úradu. 

(3) Starosta priamo riadi: 
a) zástupcu starostu, 
b) tajomníka miestnej rady, 
c) prednostu, 
d) vedúceho kancelárie starostu, 
e) vedúceho stavebného úradu, 
f) vedúceho školského úradu. 

 
Čl. 6 

Zástupca starostu 
 

(1) Zástupca starostu plní úlohy na základe a v rozsahu starostom vydaného písomného 
poverenia. 

(2) V neprítomnosti starostu je zástupca starostu oprávnený vykonať len úkony, ktoré 
neznesú odklad. Oprávnenie podľa prvej vety však nezahrňuje rozhodovanie 
o personálnych veciach, prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe a vo 
vlastníctve mestskej časti a o otázkach financovania; zástupca starostu môže v týchto 
veciach konať len na základe výslovného písomného splnomocnenia. 

(3) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu 
v plnom rozsahu. 

 
Čl. 7 

Miestny kontrolór 
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Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie 
výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy miestneho kontrolóra 
a zriadenie útvaru miestneho kontrolóra upravuje osobitný predpis (§ 18 až 18g zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

 
Čl. 8  

Prednosta 
 
(1) Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. 
(2) Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi. 
(3) Prednostu počas jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv ním určený vedúci 

organizačného útvaru, okrem tých úloh, ktoré si prednosta písomne vyhradil. 
 
 

Čl. 9 
Metódy a formy riadenia a porady 

 
(1) Pracovné porady slúžia na prenos, ukladanie a kontrolu plnenia úloh uložených              

orgánmi mestskej časti. 
(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, spravidla raz mesačne. 
(5) Po každej pracovnej porade prednostu, vedúci organizačných útvarov zabezpečia             

prenos úloh na zamestnancov, ktorých riadia. 
(6) Vedúci organizačných útvarov zvolávajú pracovné porady podľa potreby.             
(7) Jednotlivé organizačné útvary plnia pracovné úlohy v zásade samostatne. Zodpovedajú             

za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť vybavovaných materiálov. 
 
 

Čl. 10 
Ukladanie a kontrola úloh 

 
(1) Starosta ukladá úlohy prednostovi, stavebnému úradu, školskému úradu, vedúcemu 

kancelárie starostu a poveruje úlohami zástupcu starostu a tajomníka miestnej rady. 
Prednosta ukladá úlohy vedúcim organizačných útvarov a vedúci organizačných útvarov 
zamestnancom, ktorých riadia. 

(2) Na plnenie závažných alebo opakujúcich sa úloh vydáva starosta alebo prednosta              
písomné príkazy alebo pokyny. Písomné  príkazy a pokyny starostu sa evidujú  
v kancelárii starostu. Písomné príkazy alebo pokyny prednostu sa evidujú sa v zbierke 
opatrení na útvare prednostu. Príkazy a pokyny starostu alebo prednostu sa okrem 
kancelárie starostu a sekretariátu prednostu ukladajú v jednom origináli do centrálnej 
evidencie interných predpisov na organizačnom oddelení. 

(3) Príkazy alebo pokyny starostu a prednostu sa doručujú adresátovi a všetkým riadiacim 
zamestnancom spravidla v elektronickej podobe. 

(4) Kontrolu plnenia úloh ako súčasť riadenia sú povinní vykonávať v rámci svojej             
pôsobnosti všetci riadiaci zamestnanci  v rámci organizačnej štruktúry miestneho úradu. 

(5) Zamestnanci organizačných útvarov v rámci pôsobnosti organizačného útvaru zastupujú 
mestskú časť v konaniach na súde, prokuratúre príp. iných štátnych orgánoch na základe            
poverenia starostu. O priebehu a výsledku konania sú zamestnanci príslušných 
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organizačných útvarov povinní vyhotoviť stručný záznam do spisu a na požiadanie 
informovať prednostu; starostu informujú, len ak im to starosta osobitne uloží. 

(6) Organizačné útvary pripravujú a predkladajú materiály prednostovi  s návrhom na ďalší 
postup a konečné vybavenie veci. O vybavení veci sú zamestnanci   povinní na požiadanie 
informovať prednostu, starostu informujú, len ak im to starosta osobitne uloží. 

DRUHÁ ČASŤ 

VYMEDZENIE PÔSOBNOSTI ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV MIESTNEHO ÚRADU 
 

Čl. 11 
Organizačná štruktúra 

 
(1) Miestny úrad sa člení na organizačné útvary – oddelenia a referáty, ktoré plnia úlohy na 

zverenom úseku činnosti miestneho úradu komplexne a v celom rozsahu. Počet 
zamestnancov mestskej časti je uvedený v prílohe 1. Rámcové náplne organizačných 
útvarov sú uvedené v prílohe 2. Organizačná štruktúra  miestneho úradu je uvedená 
v prílohe 3. 

(2) Oddelenie je organizačný útvar s minimálnym počtom troch zamestnancov, vrátane 
vedúceho oddelenia. Pokiaľ je to účelné a opodstatnené, oddelenie sa môže ďalej deliť na 
referáty. Návrh na určenie (zriadenie) referátu v rámci príslušného organizačného útvaru 
prekladá vedúci oddelenia po prerokovaní s prednostom starostovi.  

(3) Organizačným útvarom miestneho úradu je aj materská škola, ktorú riadi riaditeľ. 
Riaditeľ materskej školy je vedúci zamestnanec podľa osobitného predpisu.           

(4) Názvy organizačných útvarov  miestneho úradu a počty zamestnancov v nich sú: 
A. Úrad starostu –         6 

A1. Kancelária starostu 
A2. Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou 
A3. Referát krízového riadenia a CO 
A4. Kancelária zástupcu starostu 
A5. Kancelária tajomníka miestnej rady 

B. Stavebný úrad –         7 
B1. Stavebný úrad 
B2. Špeciálny stavebný úrad 

C. Prednosta –          7 
C1. Kancelária prednostu 
C2. Referát kontroly a verejného obstarávania 
C3. Referát personálny, mzdový a pokladňa 

D. Organizačné oddelenie –        3 
D1. Referát organizačný a správy registratúry 

E. Oddelenie právne a majetkové –       10 
E1. Referát legislatívno-právny   
E2. Referát správy majetku a geodetických informácií 
E3. Referát podnikateľských činností a nebytových priestorov 
E4. Štátny fond rozvoja bývania a dotácie 

F. Ekonomické oddelenie –        8 
F1. Referát miestnych daní 
F2. Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu 

G. Oddelenie školstva –         2 
G1. Školský úrad -         1 
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       G2 Materská škola a zariadenie školského stravovania 
a) Adámiho 11 –          14 
b) Borská 4 –           23 
c) Kolískova 14 -         19  
d) L. Sáru 3 –         13  
e) Majerníkova 11 –         24 
f) Majerníkova 60 –           8  
g) Pod Rovnicami 1 –        13 
h) Suchohradská 3 –         14  
i) Ľudovíta Fullu 12 -        18 

H. Oddelenie hospodárskej správy –       25 
H1. Referát hospodárskej správy 
H2. Referát údržby a verejno-prospešných prác 
H3. Stredisko služieb škole 

I. Oddelenie územného rozvoja -        2  
J. Oddelenie dopravy a životného prostredia –      8 

J1. Referát životného prostredia 
J2. Referát dopravy a verejného poriadku 
J3. Dopravný inžinier 

K. Oddelenie sociálnych vecí –      9 + 30 opatrovateliek 
K1. Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov 
K2. Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby 

L. Oddelenie kultúry        7 
L1. Karloveské centrum kultúry 
L2. Miestna knižnica a kronika 

M. Oddelenie informačných systémov a matriky      14 
M1. Referát informačných technológií 
M2. Informačná kancelária a podateľňa 
M3. Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a Integrované obslužné miesto (IOM) 

N. Miestny kontrolór          1  
        
 

Čl. 12 
Záverečné  a zrušovacie ustanovenia  

 
1. Zrušuje sa Organizačný poriadok miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves zo dňa  14. 

októbra 2015, ktorý nadobudol účinnosť 15. októbra 2015. 
2. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 25. februára 2016. 
Tento organizačný poriadok bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov dňa                                       
22. februára 2016 v zmysle Kolektívnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova 
Ves a ZV ZO SLOVES pri MÚ Karlova Ves. 
 
V Bratislave dňa 24. februára 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 A  

POČET ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
STAV PLATNÝ OD 15.10.2015 
Pracovné miesta na Miestnom úrade                                                          138  

- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                       83 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                        55 
 
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                                                        284  
  

ČASŤ B   

POČET ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
STAV PLATNÝ OD 25.02.2016 
  

Pracovné miesta na Miestnom úrade                                                          138  

- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                       83 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne fyzickú prácu                        55 
 
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                                                        284  
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Príloha 2 
k OPMU Bratislava-Karlova Ves 

 
Rámcové náplne činnosti organizačných útvarov 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
 

I. 
Spoločné pracovné činnosti zamestnancov organizačných zložiek miestneho úradu 

 
     Organizačné útvary v rozsahu svojich úloh zabezpečujú a vykonávajú originálnu pôsobnosť 
mestskej časti a zabezpečujú a vykonávajú prenesený výkon štátnej správy  na mestskú časť. 
Pracovné činnosti zamestnancov oddelení a referátov miestneho úradu, práva a povinnosti 
zamestnancov mestskej časti určujú všeobecne záväzné právne predpisy, pracovná zmluva, 
pracovná náplň k pracovnej zmluve, pracovný poriadok, etický kódex a iné vnútorné predpisy, 
ktoré vydáva starosta mestskej časti, alebo prednosta miestneho úradu; patria medzi ne aj tieto 
spoločné pracovné činnosti : 
a) zhromažďujú a analyzujú podklady a námety na racionalizáciu a skvalitňovanie 

výkonu verejnej správy vo svojej pôsobnosti a predkladajú orgánom mestskej časti 
návrhy na riešenie, 

b) zostavujú rozpočet príslušného oddelenia a sledujú jeho čerpanie a podieľajú sa na 
zostavovaní záverečného účtu za svoje oddelenie, 

c) vypracúvajú analýzy činností vo svojej pôsobnosti, 
d) vedú v mene starostu správne konanie, v oblasti svojej pôsobnosti v súlade so 

zákonom o správnom konaní, najmä zabezpečujú procesné úkony a pripravujú 
návrhy rozhodnutí, 

e) pripravujú podklady na rokovania miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a 
komisií miestneho zastupiteľstva, 

f) pripravujú podklady pre informovanosť obyvateľov mestskej časti prostredníctvom 
masmédií a internetovej stránky mestskej časti, 

g) navzájom spolupracujú a poskytujú si súčinnosť v rozsahu potrebnom na plnenie 
úloh úradu, 

h) zabezpečujú verejné obstarávanie tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

i) pripravujú všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti v oblasti svojej 
pôsobnosti, 

j) pripravujú odpovede na žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, 

k) prešetrujú sťažnosti a petície občanov a právnických osôb a pripravujú odpovede 
podľa zákona, 

l) plnia úlohy v pôsobnosti ustanovenej týmto organizačným poriadkom pre 
oddelenie a referát, 

m) v rámci svojej pôsobnosti plnia aj ďalšie úlohy, uložené starostom mestskej časti 
alebo prednostom miestneho úradu, 

n) vedúci oddelení sú povinní funkčnú náplň oddelenia a referátu rozpracovať pre 
jednotlivých zamestnancov do ich pracovných náplní, 

o) podieľajú sa na inventarizácii majetku a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve, 
p) poskytujú štátnym orgánom štatistické údaje na účely spracovania štatistických 

zisťovaní a administratívnych zdrojov v príslušnej agende. 
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II. 

Základné pracovné činnosti zamestnancov organizačných zložiek miestneho úradu 
 

Základné pracovné činnosti zamestnancov podľa oddelení  a referátov miestneho úradu sú 
najmä : 

A.  ÚRAD STAROSTU 
A1. Kancelária starostu 
a) zabezpečuje po organizačnej a administratívnej stránke plnenie úloh starostu, 
b) vedie termínovník úloh starostu, kontroluje jeho dodržiavanie, podľa 

rozhodnutia starostu sa ich zúčastňuje, vyhotovuje z nich záznamy, prenáša z 
nich úlohy a kontroluje plnenie týchto úloh, 

c) vedie písomnú dokumentáciu materiálov a poštu 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, 

g) poskytuje podklady na internetovú stránku mestskej časti týkajúcu sa agendy 
starostu, 

h) zabezpečuje úlohy v oblasti rozvojových programov a medzinárodných aktivít 
zameraných na rozvoj investičnej činnosti, podporu v zamestnanosti a 
sociálneho rozvoja z fondov Európskej únie, vypracovanie podkladov pre 
využitie fondov Európskej únie, príprava súťažných podkladov investičných 
akcií, vedie agendy stavieb realizovaných zo štrukturálnych fondov. 

i) zabezpečuje plnenia úloh v krízovom riadení a požiarnej ochrany v rozsahu 
stanovenom čl. 40, 52, 54 a 66 Štatútu Bratislavy, 

j)  zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov v spolupráci s od 
delením hospodárskej správy. 

 
  A2. Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou  
a) udržiava dôležité vzťahy, aktívne prezentuje, presadzuje a harmonizuje všetky významné   
záujmy, 
b) napomáha tvorbe pozitívneho imidžu mestskej časti,  
c) komunikuje so všetkými dôležitými cieľovými skupinami v oblasti verejného sektora 
a kultúry,  
d) pomáha zvýšeniu prestíže, zlepšeniu informovanosti, prehĺbeniu pozitívnych postojov a 
prezentuje úspešné výsledky vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti miestnej samosprávy, 
e) zabezpečuje komunikáciu s printovými, rozhlasovými a televíznymi médiami, 
f) zabezpečuje prípravu oficiálnych stanovísk mestskej časti, 
g) zabezpečuje aktívnu prezentáciu aktualít mestskej časti vo forme tlačových správ, 
h) zabezpečuje vydávanie oficiálneho periodika mestskej časti KARLOVA VES – noviny 
všetkých Karlovešťanov, 
i) prezentuje aktuality z mestskej časti na webovom sídle www.karlovaves.sk, 
j) prezentuje aktuality z mestskej časti na facebookovom profile mestskej časti.  
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A3. Referát krízového riadenia a CO 
 
a) zabezpečuje plnenie úloh na úseku krízového riadenia, bezpečnosti a civilnej ochrany 

občanov, 
b) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane utajovaných 

skutočností, z právnych predpisov na ochranu osobných údajov a kontrolu ich 
dodržiavania, 

c) zabezpečuje plnenie úloh pri mimoriadnych situáciách a za brannej pohotovosti štátu, 
d) spolupracuje s príslušnými zložkami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 

Územnej vojenskej správy pri plnení úloh súvisiacich s realizáciou vyhlásených stupňov 
pohotovosti po vzniku mimoriadnych situácií, 

e) zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov v 
oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany, ochrany 
utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov. 

 
 
A4. Kancelária zástupcu starostu 
a) zabezpečuje činnosti zástupcu starostu v rozsahu jemu zverených kompetencií 

starostom mestskej časti, 
b) spracúva materiály do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, ktoré predkladá 

zástupca starostu, 
c) zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s výkonom a úlohami zástupcu starostu, 
d) vedie agendu Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a 

spolupracuje s predsedom združenia. 
 
     A5. Kancelária tajomníka miestnej rady 

a) vedie centrálnu evidenciu uznesení komisií, 
b) zhromažďuje a pripravuje podnety a podklady na zápis do kroniky a zabezpečuje 

súčinnosť mestskej časti s kronikárom mestskej časti, 
c) zabezpečuje podklady na zverejnenie na internetovú stránku mestskej časti, 
d) zabezpečuje kontakt s masovokomunikačnými prostriedkami, 

 
 
B. STAVEBNÝ ÚRAD 

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 
poriadku v mestskej časti a na základe určenia obvodným úradom najmä: 
B1. Stavebný úrad (všeobecný) 
a) vykonáva miestne obhliadky v rámci územných, stavebných a kolaudačných 

konaní, 
b) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného 

poriadku, 
c) pripravuje stanoviská v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na 

území mestskej časti, 
d) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – 

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

e) pripravuje oznámenia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo 
udržiavacím prácam, 
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f) vedie územné konanie, 
g) pripravuje územné rozhodnutia, 
h) pripravuje povolenia na zmenu územného rozhodnutia, 
i) vedie stavebné konanie, 
j) pripravuje stavebné povolenia, 
k) pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, 
l) pripravuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, 
m) vedie kolaudačné konanie, 
n) pripravuje kolaudačné rozhodnutia, 
o) pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby, 
p) pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, 
r) pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb, 
s) pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení 

prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia, 
t) vykonáva kontrolnú činnosť, 
u) zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, nariaďuje skúšky stavby, 

odobratie a preskúšanie vzoriek, a prizvanie znalcov na posúdenie technicky 
náročných alebo neobvyklých stavieb, 

v) v súčinnosti s oddelením právnym a majetkovým zabezpečuje výkon rozhodnutí,  
w) vedie konanie o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom a 

stavbám, 
z) pripravuje rozhodnutia o vyvlastnení, 
y) určuje náhrady za pozemky a stavby, náhrady za zrušenie, obmedzenie alebo 

zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám,  
aa) pripravuje rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení práv k pozemkom a 

stavbám, 
bb) vedie evidenciu rozhodnutí a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného 

úradu, 
cc) 

 
dd) 

 
ee) 

vedie evidenciu podľa stavebného zákona a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a 
iných opatrení vyplývajúcich z činnosti špeciálneho stavebného úradu, 
vedie konania o uložení pokuty za porušenie stavebného zákona a pripravuje 
návrh rozhodnutí, 
plní ďalšie úlohy a povinnosti, ktoré sú zverené stavebnému úradu stavebným 
zákonom a ďalšími osobitnými predpismi. 

    

B2. Špeciálny stavebný úrad 
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – 

rozhodovaciu činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a 
IV. triedy a účelové komunikácie, v rozsahu kompetencií podľa cestného zákona 
a stavebného zákona 

 
 
C.  PREDNOSTA 

a) riadi a organizuje prácu miestneho úradu, 
b) zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným 
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hlasom, 
c) vykonáva právne úkony mestskej časti v rozsahu určenom starostom v 

písomnom poverení (splnomocnení). 
 
     C1. Kancelária prednostu 

a) zabezpečuje po organizačnej a administratívnej stránke plnenie úloh prednostu, 
b) vedie termínovník úloh prednostu a kontroluje jeho dodržiavanie, 
c) vedie písomnú dokumentáciu materiálov a poštu prednostu, 
d) vedie evidenciu uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, 
e) vedie termíny rokovaní prednostu, koordinuje ich a podľa rozhodnutia prednostu 

sa ich zúčastňuje, vyhotovuje z nich záznamy, prenáša z nich úlohy a kontroluje 
plnenie týchto úloh, 

f) poskytuje podklady na internetovú stránku mestskej časti, týkajúce sa agendy 
prednostu, 

g) zabezpečuje kontakt s masovokomunikačnými prostriedkami a informuje ich o 
práci volených orgánov mestskej časti, 

h) monitoruje médiá z hľadiska potrieb mestskej časti, 
i) v spolupráci s odbornými útvarmi pripravuje stanoviská a odpovede na otázky 

médií o činnosti mestskej časti, 
j) odsúhlasuje všetky návrhy odborných útvarov na zverejnenie na internetovej 

stránke mestskej časti. 
     
      

    C2. Referát kontroly a verejného obstarávania 
a) vyjadruje sa ku koncepčnému a koordinačnému zabezpečovaniu súťažných podkladov 

s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania, 
b) zabezpečuje odbornú špecializovanú prácu na úseku rozpočtovania (výkaz-výmer) 

a vyhodnocuje nutnosť a určuje rozsah potrebných opráv z ekonomického hľadiska, 
c) zodpovedá za koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu 

zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb, 
d) podieľa sa na organizovaní,  zabezpečovaní procesu pri obstarávaní prác, tovarov a 

služieb podľa platných právnych predpisov a spolupracuje na vypracúvaní častí 
súťažných podkladov, 

e) pripravuje a podieľa sa na odbornej práci spojenej so zabezpečovaním podkladov na 
uzatváranie zmlúv, 

f) vykonáva kontrolnú činnosť (technický dozor) nad prebiehajúcimi rekonštrukciami a 
opravami stavieb a technologických častí stavieb, 

g) vykonáva samostatnú vnútornú kontrolnú činnosť, 
h) zabezpečuje komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie 

(elektrina, teplo, plyn) a vody, kontroluje ich racionálne využívanie, 
i) spolupracuje na zabezpečení, príp. zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky 

vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických 
zariadení, 

j) podieľa sa na organizovaní a koordinovaní prác pri zabezpečovaní technických školení 
pre zamestnancov, 

k) kontroluje a pripomienkuje realizáciu prieskumov a analýz v oblasti cenových ponúk 
tovarov a služieb. 
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C3. Refererát mzdový a personálny a pokladňa  
a) plní úlohy na úseku zamestnanosti, 
b) zabezpečuje úseky personálnej práce a miezd zamestnancov pracovne 

zaradených na miestnom úrade, starostu, miestneho kontrolóra,  
c) zabezpečuje výplatu miezd zamestnancov, odmien poslancov miestneho 

zastupiteľstva a členov komisií a kompletne vykonáva odvody zo miezd a 
odmien, 

d) spracováva rozpočet sociálneho fondu zamestnancov a sleduje jeho čerpanie, 
e) vedie a sleduje doplnkové dôchodkové poistenie, 
f) likviduje cestovné príkazy tuzemské i zahraničné, 
g) v prípade volieb a referenda zabezpečuje kompletné hlásenia sociálnej poisťovni, 

výplatu miezd členom komisií, ich odvody a zrážky, 
h) zabezpečuje nákup a vydávanie stravných lístkov pre zamestnancov miestneho 

úradu, 
i) pripravuje a eviduje dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, 
j) vedie evidenciu vzdelávania zamestnancov, 
k) zabezpečuje úsek pokladničnej činnosti. 

 
 
 

D. ORGANIZAČNÉ ODDELENIE  
     D1. Referát organizačný a správy registratúry 

a) 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, 

b) pripravuje a technicky zabezpečuje zasadnutia miestneho zastupiteľstva a 
sústreďuje materiály orgánov mestskej časti, zodpovedá za ich kompletizáciu a 
včasné doručenie členom orgánov, 

c) zodpovedá za vykonanie a uloženie záznamov zo zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady, porád starostu, porád prednostu a ich správnu 
archiváciu, 

d) vedie osobnú agendu poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií 
(vrátane neposlancov), 

e) organizačne zabezpečuje požiadavky komisií, ich návrhy, interpelácie a to 
prostredníctvom organizačných útvarov miestneho úradu a sleduje ich konečné 
vybavenie, 

f) vedie centrálnu evidenciu uznesení miestneho zastupiteľstva, miestnej rady 
a všeobecne záväzných nariadení, ako aj evidenciu plnenia uznesení miestneho 
zastupiteľstva, 

g) po organizačnej stránke a v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi 
zabezpečuje hlasovanie obyvateľov a verejné zhromaždenia podľa rozhodnutí 
miestneho zastupiteľstva, 

i) v prípade volieb a referenda zabezpečuje vybavenie volebných miestností 
materiálnym zabezpečením, 

j) organizačne zabezpečuje úlohy súvisiace s obsahovou prípravou školení 
poslancov a volených orgánov, 
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k) zabezpečuje spoluprácu orgánov mestskej časti s politickými stranami a 
hnutiami a záujmovými združeniami obyvateľov mestskej časti a podľa 
požiadaviek pripravuje spoločné stretnutia, 

l) zabezpečuje evidenciu verejných kultúrnych podujatí (verejnosti prístupné 
divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a 
tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, úžitkového umenia a prác 
ľudovej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné 
zábavy a iné podujatia v oblasti spoločenskej zábavy, verejnosti prístupné 
artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia),  

m) kontroluje verejné kultúrne, športové a turistické podujatia v súlade so zákonom, 
n) zabezpečuje evidenciu športových a turistických podujatí, 
o) 
p) 
 

r) 
 
 

s) 
 
 
 
 

zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky mestskej časti, 
vedie agendu registratúry, vykonáva správu registratúrneho strediska v súlade 
zákonom o archívoch a registratúrach a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, 
metodicky usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie predpisov 
a ustanovení registratúrneho poriadku na miestnom úrade; zaškoľuje 
zamestnancov v programe registratúry, 
vedie evidenciu pečiatok, zodpovedá za vyhotovenie pečiatok v zmysle platnej 
legislatívy; vyhotovenie pečiatok zabezpečuje prostredníctvom oddelenia 
hospodárskej správy. 
 

 
 
E.  ODDELENIE  PRÁVNE A MAJETKOVÉ 
     E1. Referát legislatívno-právny 

a) plní úlohy vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane utajovaných skutočností, 
b) na úseku právnej agendy zhromažďuje podklady a vypracováva stanoviská 

mestskej časti k predloženým materiálom, 
c) vypracováva stanoviská k zmluvám predkladaným mestskej časti, 
d) vypracováva, resp. z právneho hľadiska posudzuje zmluvy vypracované 

mestskou časťou, 
e) spolupracuje so zamestnancami úradu na úseku právnej služby, 
f) 
g) 

posudzuje právne predpisy mestskej časti, 
zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a petícií, 

h) zabezpečuje centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám a sleduje ich po konečné vybavenie, 

i) vedie evidenciu o všetkých súdnych sporoch, exekučných konaniach, 
j) zastupuje mestskú časť v súdnych sporoch, 
k) zabezpečuje vybavenie dožiadaní orgánov štátnej správy, exekútorov a pod.  

týkajúcich sa obyvateľstva mestskej časti (správy o povesti), 
l) zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 

mestskej časti a s bytovým fondom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR 
Bratislavou  
(ďalej „obecné byty“), 

m) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o nájom bytu, náhradného bytu,  
n) eviduje žiadosti o nájom bytu, náhradného bytu, 
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o) vedie agendu súvisiacu s preberaním a odovzdávaním bytov, vystavuje 
preberacie a odovzdávajúce protokoly, 

p) vyhotovuje nájomné zmluvy k obecným bytom, 
r) eviduje a zaznamenáva zmeny v evidenčných listoch v osobách nájomcov a 

príslušníkov domácnosti, 
s) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o obnovenie nájmu bytu, 

predĺženie doby nájmu bytu a zmenu doby nájmu bytu, pripravuje podklady pre 
sociálnu a bytovú komisiu, 

t) vypracováva stanoviská pre potreby súdov, 
u) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o prevod bytu do osobného 

vlastníctva, 
v) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o zrušenie záložného práva k 

odpredaným bytom, 
w) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o výmenu bytu, 
x) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o prechod nájmu bytu, 
y) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o súhlas s použitím časti bytu na 

účely iné ako na bývanie, podnájom časti bytu, resp. bytu, spoločného nájmu 
bytu, 

z) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o vyňatie bytov z bytového fondu, 
aa) zabezpečuje agendu súvisiacu s užívaním bytu bez právneho dôvodu a 

protiprávneho užívania bytu, 
bb) zabezpečuje agendu súvisiacu s prenechaním bytu alebo jeho časť inému do 

podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, 
cc) zabezpečuje agendu súvisiacu s konaním vo veci sústavného narušovania 

pokojného bývania ostatných obyvateľov domu, ohrozovania ich bezpečnosti 
alebo porušovania dobrých mravov v dome v obecných bytoch, 

dd) zabezpečuje agendu súvisiacu s konaním o vypratanie bytu po uplynutí 
výpovednej lehoty, 

ee) zabezpečuje zastupovanie mestskej časti v súdnych konaniach týkajúcich sa 
obecných bytov a zúčastňuje sa exekúcií, 

ff) zabezpečuje agendu súvisiacu so žiadosťami o odpustenie poplatkov z 
omeškania platieb nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu, 

gg) zabezpečuje náhradné ubytovanie, resp. náhradný byt v prípadoch právoplatného 
rozhodnutia súdu s povinnosťou zabezpečiť bytovú náhradu, 

hh) rieši sťažnosti súvisiace s nájmom obecných bytov, 
ii) pripravuje stanoviská k zmluvám pri zakladaní spoločenstiev vlastníkov bytov a 

k zmluvám o výkone správy vykonávaných inými správcovskými firmami, 
jj) pripravuje podklady pre výkon správy bytov vo vlastníctve mestskej časti vo 

vzťahu k správcovským firmám nezaložených mestskou časťou, 
kk) plní úlohy na úseku predbežnej právnej ochrany, 
ll) zabezpečuje úlohy na úseku občianskeho spolunažívania,  

mm) zabezpečuje dodržiavanie základných princípov Občianskeho zákonníka, pričom 
vychádza zo zásady rovného postavenia subjektov občianskoprávnych vzťahov, 

nn) dohliada nad tým, aby výkon práv a povinností vyplývajúcich z 
občianskoprávnych vzťahov nezasahoval bez právneho dôvodu do práv a 
oprávnených záujmov iných osôb a aby nebol v rozpore s dobrými mravmi, 
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oo) na návrh účastníka konania podľa § 18 zákona o správnom konaní a v súlade s § 
21 zákona vykonáva ústne pojednávanie, 

pp) vydáva rozhodnutie starostu o obnove predošlého pokojného stavu, 
rr) prešetruje podnety občanov na porušenie občianskoprávnych vzťahov a pri 

zistení z podozrenia naplnenia pojmových znakov priestupku podľa zákona o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov, tieto odstupuje z hľadiska vecnej a 
miestnej príslušnosti na riešenie obvodnému úradu – oddelenie priestupkov, 

ss) v súvislosti s dožiadaniami Policajného zboru, prokuratúry a súdov sa vyjadruje 
k občanom majúcim trvalý pobyt na území mestskej časti, 

tt) pri riešení porušovania občianskeho spolunažívania (susedské spory), 
spolupracuje so správcami bytových domov a požaduje od nich informácie pre 
objektívne prešetrenie daného stavu, 

uu) prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie. 

 
E2. Referát správy majetku a geodetických informácií  
a) vedie centrálnu evidenciu všetkých zmlúv uzatvorených mestskou časťou, 
b) zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a majetkom 

zvereným mestskej časti do správy Hlavným mestom SR Bratislavou, 
s následnou inventarizáciou majetku, 

c) uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mestskej časti 
alebo zverený Hlavným mestom SR Bratislavou, 

d) vedie evidenciu nehnuteľného majetku vlastného a zvereného hl. m. SR 
Bratislavou   do správy mestskej časti, 

e) pripravuje podklady pre súdne konania na vymáhanie pohľadávok mestskej 
časti, ktoré vyplývajú zo zmlúv o krátkodobom a dlhodobom prenájme 
nehnuteľného majetku, 

f) spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj pozemkov vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré neboli zverené do správy 
mestskej časti, 

g) majetkovoprávne vysporiadava zverený nehnuteľný majetok mestskej časti, 
pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, 

h) zisťuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam v mestskej časti – katastrálne 
územie mestskej časti, 

i) so súhlasom Hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje návrhy na odpredaj 
nehnuteľností, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, 

j) sleduje úhradu platieb za prenájom a predaj majetku a v prípade potreby 
zabezpečuje ich vymáhanie, 

k) vyrubuje poplatky za oneskorené úhrady nájomného, 
l) zabezpečuje agendu určovania a potvrdzovania súpisných a orientačných čísel 

a vedie evidenciu stavieb, 
m) vedie register adries. 

 

E3. Referát podnikateľských činností a nebytových priestorov  
a) zabezpečuje plnenie úloh na úseku podnikateľských aktivít právnických a 

fyzických osôb v mestskej časti,  
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b) eviduje oznámenia o prevádzkovej dobe v prevádzkach obchodov, služieb a v 
pohostinských zariadeniach v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti, 

c) vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti o pravidlách času predaja a udeľuje sankcie za jeho porušenie, 

d) vyjadruje sa k určenej prevádzkovej dobe obchodných živností, živností 
poskytujúcich služby a výrobných živností, 

f) spoluvytvára podmienky pre klubovú činnosť detí a mládeže (uzavretie, resp.  
predĺženie nájomných zmlúv a pod.), 

g) spolupracuje so správcovskými spoločnosťami, 
h) vypracúva nájomné zmluvy na nebytové priestory, garáže a plní ďalšie úlohy s 

tým spojené, a vedie o nich evidenciu, 
i) pripravuje podklady k prevodu vlastníctva nebytových priestorov, 
j) vydáva stanoviská a vedie agendu týkajúcu sa prevádzkovania verejných lekární 

na území mestskej časti, 
k) vedie evidenciu o vydaných licenciách na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 

na výkon zdravotníckeho povolania, 
l) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri exekúciách u právnických a fyzických 

osôb pôsobiacich na území mestskej časti, 
m) pripravuje podklady pre súdne konania na vymáhanie pohľadávok mestskej 

časti, ktoré vyplývajú zo zmlúv o krátkodobom a dlhodobom prenájme 
nehnuteľného majetku. 

n) vydáva osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom na území MČ Karlova 
Ves a vedie ich evidenciu,  

     
 E4. Štátny fond rozvoja bývania a dotácie 
a) plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku rozvoja bývania, 
b) vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja 

bývania, 
c) overuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania (ďalej len „fond“), 
d) skúma bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory, 
e) predkladá overené a skompletizované žiadosti na fond, 
f) zabezpečuje posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory 

rozvoja bývania, 
g) zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov na 

rozvoj bývania v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania, 
h) zabezpečuje výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti 

poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania, 
i) zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v príslušnej 

obci, 
j) spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s 

rozvojom bývania, 
k) poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní 

bytového fondu, 
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l) zabezpečuje tvorbu a priebežné aktualizovanie databázy o rozostavaných 
stavbách podporovaných štátom a o územnoplánovacej príprave a príprave 
pozemkov na bytovú výstavbu na úrovni obce, 

m) spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania, 
 
F. EKONOMICKÉ ODDELENIE 

F1. Referát miestnych daní  
a) plní úlohy spojené so správou miestnych daní,  
b) pripravuje rozhodnutia o vyrubovaní daní, 
c) vykonáva evidenciu a registráciu daňových subjektov a ich vyhľadávanie, 

overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové 
konanie, daňovú kontrolu, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania 
daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a 
ďalšie činnosti správcu dane, 

d) 
e) 

vedie evidenciu nevýherných hracích automatov 
v súčinnosti s príslušnými orgánmi, organizáciami a osobami zabezpečuje 
vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť v predmetnej oblasti, 

f) ukladá pokuty a sankčný úrok pri neplnení povinností daňových subjektov, 
g) spracováva podklady pre rozpočtovú a rozborovú činnosť mestskej časti v oblasti 

miestnych daní, 
h) v súlade so zákonom vydáva rybárske lístky, 
i) vydáva povolenia na predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhových miestach, 
j) vykonáva dozor na trhových miestach (trhoviská, príležitostné trhy, ambulantný 

predaj) 

 

    F2. Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu 
a) plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením,  

účtovnou evidenciou mestskej časti a vedie kompletné účtovníctvo mestskej 
časti, 

b) preskúmava účtovné doklady po formálnej stránke, 
c) vedie a koordinuje komplexné práce týkajúce sa účtovnej evidencie mestskej 

časti vrátane sledovania pohybu na jednotlivých účtoch syntetickej a analytickej 
evidencie v rozsahu platného účtovného rozvrhu, 

d) koordinuje a riadi práce na zostavovaní výkazov za rozpočtové hospodárenie 
mestskej časti, 

e) vyhotovuje podklady o platbách pre škodovú komisiu, 
f) podieľa sa na prácach spojených s inventarizáciou majetku v správe mestskej 

časti v oblasti odsúhlasenia inventarizácie na účtovný stav, 
g) zostavuje účtovný rozvrh na príslušné účtovné obdobie, 
h) poskytuje podklady pre rozborovú činnosť pre všetky oddelenia miestneho 

úradu, 
i) metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva, 
j) vypracováva účtovné a štatistické výkazy za mestskú časť a odovzdáva ich 

príslušným orgánom, 
k) zabezpečuje spracovanie daňových priznaní, účtovnej závierky a konsolidovanej 

účtovnej závierky, 
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l) zabezpečuje overenie účtovnej závierky externým audítorom, pripravuje 
podklady k vnútorným kontrolám zo strany miestneho kontrolóra, 

m) zabezpečuje kompletné spracovanie, prerokovanie a predloženie záverečného 
účtu miestnemu zastupiteľstvu, 

n) koordinuje a zostavuje rozpočet mestskej časti a zabezpečuje jeho rozpracovanie 
na oddelenia a organizácie zriadené mestskou časťou, 

o) pripravuje návrhy zmeny rozpočtu, zabezpečuje evidenciu o schválených 
zmenách rozpočtu, 

p) zabezpečuje a koordinuje spracovanie podkladov k rozborom plnenia rozpočtu, 
r) zabezpečuje spracovanie a koordináciu finančného usporiadania vrátane 

odvodov, navrhuje spôsob finančného usporiadania výsledku hospodárenia, 
s) zabezpečuje financovanie všetkých činností miestneho úradu a finančnú 

realizáciu uznesení orgánov mestskej časti, 
t) zabezpečuje komplexnú realizáciu bezhotovostného platobného styku mestskej 

časti, 
u) vykonáva kontrolu prípustnosti operácií po stránke rozpočtového krytia 

výdavkov, 
v) spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti metodiky a výkazníctva, 

spracováva koncepčné a analytické správy v rozsahu činnosti mestskej časti, 
x) vedie evidenciu majetku mestskej časti a majetku zvereného mestskej časti do 

správy Hlavným mestom SR Bratislavou a pripravuje podklady pre zaúčtovanie 
odpisov tohto majetku, 

y) 
 

z) 

spolupracuje pri rozboroch hospodárenia právnických osôb zriadených mestskou 
časťou na úseku majetku, 
zabezpečuje kompletnú agendu účtovnej a mzdovej evidencie škôl bez právnej 
subjektivity. 

 

 
G. ODDELENIE ŠKOLSTVA 

a) pripravuje rozpis finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia na príslušný kalendárny rok a ich aktualizáciu, 

b) pripravuje návrh rozpočtu pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych 
kompetencií mestskej časti a kontroluje jeho plnenie, 

c) vedie agendu vzdelávacích a kultúrnych poukazov, 
d) koordinuje prácu riaditeľov materských škôl, 
e) vytvára podmienky pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky na 

základných školách, 
f) spracováva návrhy na počet detí a tried v materských školách a počet žiakov a 

tried v základných školách, 
g) vedie evidenciu naplnenosti materských škôl a posudzuje jej efektivitu, 
h) spracúva podklady na určovanie školských obvodov a spolupracuje s riaditeľmi 

základných škôl pri vytváraní podmienok za plynulý zápis detí do prvého 
ročníka, 

i) podieľa sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia 
základných škôl a materských škôl, 
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j) zabezpečuje podmienky na stravovanie detí materských škôl a žiakov základných 
škôl, 

k) vedie personálnu a mzdovú agendu zamestnancov materských škôl, riaditeľov 
základných škôl a spojenej školy, 

l) spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti: tvorby koncepcie 
rozvoja školy, tvorby rozpočtu, materiálno-technického zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

m) spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v materských 
školách a základných školách, 

n) spolupracuje s radami škôl a mestskou školskou radou pri prerokúvaní otázok 
zabezpečenia požadovaných výchovno-vzdelávacích služieb a skvalitňovania 
starostlivosti o zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení, 

o) vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov 
škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania, 

p) spolupracuje na návrhoch na prenájom školských budov a ich častí, priľahlých 
priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorého je mestská časť 
zriaďovateľom v súlade so schválenými zásadami prenájmu,  

r) predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na určenie školského obvodu 
základnej školy, návrhy na výšku príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú 
úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením v škole a školskom 
zariadení, 

s) vykonáva periodické previerky hospodárenia,  
t) zúčastňuje sa inventarizácie majetku v zariadení, 
u) kontroluje prevádzku materských škôl, školských klubov detí a zariadení 

školského stravovania, 
v) zodpovedá za spracovanie štatistických výkazov za mestskú časť v oblasti 

školstva, ktoré sú podkladom pre pridelenie podielových daní, 
w) kontroluje správnosť spracovania štatistických výkazov spracovaných školami, 

ktoré sú podkladom pre normatívne financovanie, 
x) spracováva podklady potrebné na získanie finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu pre oblasť školstva, 
y) 
 
 

z) 

poskytuje stanovisko k príprave zmlúv o nájme školských budov a ich častí, 
priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorého je mestská časť 
zriaďovateľom v súlade so schválenými zásadami prenájmu,  
pripravuje návrhy rozvoja školstva , plán rekonštrukcií a opráv budov škôl. 
 

 
G1 Školský úrad 
a) vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 

rozhodol riaditeľ základnej/spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť, 
b) spolupracuje s riaditeľom školy a zabezpečuje podklady pre výkon štátnej správy v 

prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo 
zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, 

c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 
a vzdelávania v školách a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo 
výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, 

d) pripravuje organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny na 
príslušný školský rok, 
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e) poskytuje školám odbornú a poradenskú činnosť a to najmä v oblastiach:  
1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského 

stravovania, 
2. ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy, 
3. kontinuálneho vzdelávania, 

f) vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľa a vedúcich 
zamestnancov škôl a školských zariadení, 

g) poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri inovačných projektoch výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

h) poskytuje poradenskú činnosť v oblastiach integrácie žiakov, v práci s mimoriadne 
talentovanými a nadanými deťmi a žiakmi, v oblastiach preventívnych programov, 
mimoškolskej a záujmovej činnosti, vo veciach neplnenia povinnej školskej 
dochádzky, školského stravovania a pod., 

i) poskytuje personálne a právne poradenstvo riaditeľom škôl, 
j) spracúva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti mestskej 

časti, orgánom štátnej správy a verejnosti, 
k) vypracováva: 

1. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení MČ, 

2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   
škôl a školských zariadení MČ, 

l) zodpovedá za ustanovenie rád škôl a zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu 
s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti rád škôl,  

m) vypracováva podklady na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, 
n) vedie evidenciu žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzka, ktorí majú 

v mestskej časti trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia, 
o) vedie a vyhodnocuje aktuálnu databázu detí jednotlivých materských škôl, 
p) pripravuje oznamy na vykonanie zápisu detí do materskej školy a žiakov do základnej 

školy, 
q) pripravuje podklady pre vytváranie podmienok na zabezpečenie plnenia povinnej 

školskej dochádzky v základných školách, výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mimoriadnym nadaním a talentom v 
materských školách a základných školách, 

r) spracováva metodické materiály súvisiace s činnosťou materských škôl a základných 
škôl z hľadiska ich úloh daných zriaďovateľom, 

s) prerokováva s riaditeľmi škôl: 
1. počty detí, žiakov a počty  a zameranie tried a skupín, 
2. návrhy na počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
3. zloženie učebných variantov, 
4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach, 
5. koncepciu rozvoja školy, 
6. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení    

výchovno-vzdelávacieho procesu, 
7. vnútorný poriadok, prevádzkový poriadok a iné. 

t) odborne posudzuje školské vzdelávacie programy materských škôl, ak si ich 
zriaďovateľ vyžiada od riaditeľa školy na schválenie, 

u) vedie agendu kontinuálneho vzdelávania riaditeľov škôl a pedagogických 
zamestnancov materských škôl, zisťuje úroveň ich kariérového rastu s cieľom 
koordinácie ich kontinuálneho vzdelávania, 
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v) pripravuje podklady a vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl, ktorých je mestská časť 
zriaďovateľom, 

w) spolupracuje pri zabezpečení činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou MČ 
a pri príprave podkladov vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti škôl, 

x) spolupracuje s odborom školstva Okresného úradu Bratislava, s Magistrátom hl. m. SR 
Bratislavy, mestskou školskou radou, Štátnou školskou inšpekciou v Bratislave, 
Metodicko-pedagogickým centrom Bratislavského kraja, s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Bratislava IV, a inými organizáciami 
zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže a vedie komplexnú prehľadnú 
evidenciu a písomnú dokumentáciu súvisiacu so spracúvanými agendami, predkladá 
rozbory, prehľady, štatistické hlásenia, výkazy, resp. iné podklady požadované 
uvedenými inštitúciami, 

 
G2.  MATERSKÁ ŠKOLA A ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA: 

a) Materská škola Adámiho 11 
b) Materská škola Borská 4 
c) Materská škola Kolískova 14 
d) Materská škola L. Sáru 3 
e) Materská škola Majerníkova 11 
f) Materská škola Majerníkova 60 
g) Materská škola Pod Rovnicami 1 
h) Materská škola Suchohradská 3 
i) Materská škola Ľ. Fullu 12 

 
a)  zabezpečuje realizáciu výchovno–vzdelávacieho procesu podľa školského 

vzdelávacieho programu v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania v 
zmysle všeobecne záväzných predpisov, 

b)  zabezpečuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov 
na ďalšie vzdelávanie, rozvíjanie grafomotorických zručností, podľa vekového 
zloženia detí,  

c)  zabezpečuje aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi a uplatňuje 
zákazu všetkých foriem diskriminácie, 

d)  zabezpečuje poskytovanie poradenstva zákonnému zástupcovi spojené s výchovou a 
vzdelávaním, 

e)  zabezpečuje prípravu detí na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a 
vekovými osobitosťami, 

f)  zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa v  čase od prevzatia dieťaťa od 
zákonného zástupcu až do jeho odovzdania, 

g)  vytvára podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, 

h)  plní ostatné úlohy materskej školy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
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 
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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, 

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 

 
     H2. Referát údržby a verejno-prospešných prác 

a) komunikuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní 
verejnoprospešných prác, 

b) koordinuje verejnoprospešné práce, 
c) zabezpečuje agendu, týkajúcu sa čerpania prostriedkov z Európskeho sociálneho 

fondu, poskytnutých na účel verejnoprospešných prác, 
d) zabezpečuje zimnú údržbu a čistenie komunikácií 3. a 4. triedy, 
e) zabezpečuje letnú údržbu a čistenie komunikácií 3. a 4. triedy, 
f) vykonáva iné verejnoprospešné činnosti súvisiace s činnosťou mestskej časti. 

 
     H3. Stredisko služieb škole (referát) 

a) poskytuje ubytovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  
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b) vo vlastnej réžii zabezpečuje remeselnícke činnosti v odboroch – vodár, murár, 
zámočník, stolár, elektrikár, 

c) zabezpečuje dopravu vlastným autobusom pre školy pri organizovaní výletov, 
exkurzií, lyžiarskych a iných športových výcvikov, škôl v prírode. 

  
     
 
I. ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA  

a) zabezpečuje komplexnú starostlivosť o mestskú časť z hľadiska územného, 
priestorového, urbanistického a architektonického vývoja, ochranu špecifík 
a charakteristík mestskej časti, zvyšovanie kvalít a hodnôt mestskej časti, zlepšovanie 
kvalít životného a obytného urbanizovaného prostredia, udržateľný rozvoj mestskej 
časti a efektívnejšie vynakladanie prostriedkov na investičné akcie mestskej časti, 

b) zabezpečuje vytváranie podmienok, možností a nástrojov pre riadenie urbanistického, 
architektonického a estetického rozvoja mestskej časti, 

c) koordinuje tvorbu, resp. je nositeľom koncepcií v oblasti urbanistického, 
architektonického a estetického rozvoja mestskej časti, 

d) spracováva rôzne neformálne koncepčné dokumenty, návrhy a štúdie rozvoja, 
e) vytvára podmienky, možnosti a nástroje pre tvorbu verejných priestorov v mestskej 

časti, 
f) spracováva návrhy a odporučenia urbanisticko-architektonických úprav a opatrení 

pre vedenie mestskej časti, 
g) organizuje urbanistické a architektonické súťaže, 
h) koordinuje funkčno-prevádzkové využívanie územia a  hmotovo-priestorové 

usporiadanie mestskej časti, 
i) spracováva zadávacie podmienky pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov 

a územnoplánovacích dokumentácií, 
j) zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích podkladov, najmä 

urbanistických štúdií zón a územno-technických podkladov, zabezpečuje ich 
prerokovanie a predloženie na odsúhlasenie miestnemu zastupiteľstvu, 

k) zabezpečuje obstarávanie zonálnych územnoplánovacích dokumentácií, územných 
plánov zón, zabezpečuje ich prerokovanie a ich predloženie na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu, 

l) pripravuje stanoviská mestskej časti k rozvojovým stratégiám, koncepciám, štúdiám 
a strategickým plánom, ktoré súvisia s územným rozvojom mestskej časti, 

m) pripravuje stanoviská mestskej časti k územnoplánovacím dokumentáciám, príp. 
k aktualizáciám a zmenám a doplnkom územnoplánovacích dokumentácií, ktoré 
obstarávajú iné orgány územného plánovania (Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné 
mesto SR Bratislava a ďalšie), 

n) pripravuje územnoplánovacie informácie o území mestskej časti na základe platných 
územnoplánovacích dokumentácií, 

o) pripravuje interné stanoviská mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska 
záujmov rozvoja mestskej časti pre potreby stavebného úradu, 

p) pripravuje stanoviská mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska záujmov 
rozvoja mestskej časti, 

q) pripravuje interné podklady z hľadiska záujmov rozvoja mestskej časti pre stanoviská 
mestskej časti ako dotknutej obce k zámerom v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, 

r) spracováva zadávacie podmienky pre stavby financované mestskou časťou, 



Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

26 

s) zabezpečuje komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť pre stavby financované 
mestskou časťou, 

t) zabezpečuje koordináciu realizácie stavieb financovaných mestskou časťou, 
u) kontroluje dodržiavanie harmonogramov prác a finančných operácií súvisiacich 

s investičnými akciami a projektmi financovanými mestskou časťou, 
v) spolupracuje na tvorbe podkladov pre využívanie fondov Európskej únie a iných 

finančných mechanizmov v oblasti územného rozvoja, 
w) poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pri príprave investičných zámerov 

a projektov s cieľom ich usmerňovania z hľadiska ich potenciálnych vplyvov 
na urbanisticko-architektonický rozvoj mestskej časti, 

x) zúčastňuje sa na prezentáciách pripravovaných investičných zámerov a projektov 
verejnosti, 

y) iniciuje participačné procesy verejnosti v oblasti územného rozvoja mestskej časti, 
z) podieľa sa na vzdelávaní verejnosti v oblasti urbanizmu, územného plánovania 

a architektúry. 
 
 

J. ODDELENIE DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  
     J1. Referát životného prostredia 

a) zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného 
prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat,  

b) vykonáva vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na úseku čistoty a poriadku, 
c) pripravuje rozhodnutia a odborné stanoviská v oblasti povolených a 

nepovolených skládok,  
d) pripravuje podklady pre riešenie žiadostí občanov o povolenie chovu zvierat a 

včiel, 
e) vedie evidenciu povoleného chovu hospodárskych zvierat, 
f) spolupracuje so štátnou správou pri ochrane čistoty ovzdušia, 
g) pripravuje odborné stanoviská a zverejňuje oznámenia v súlade so zákonom o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
h) vykonáva vodoprávne konania vo veciach, v ktorých je príslušná rozhodovať 

mestská časť, 
i) podľa vodného zákona a v súlade so Štatútom hl. mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, pripravuje rozhodnutia v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa 
§ 36 ods. 1 vodného zákona a všetky správne úkony spojené s týmto konaním, 

j) pripravuje rozhodnutia vo veci určenia zátopových území pri drobných vodných 
tokoch a všetky správne úkony spojené s týmto konaním, 

k) vykonáva v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodársky dozor nad 
dodržiavaním vodného zákona, zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve 
a predpisov vydaných na ich vykonanie a kontrolu výkonu rozhodnutí, vydaných 
mestskou časťou, 

l) v súlade so zákonom vedie a vypracováva evidenciu odpadov, 
m) spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, 
n) vypracováva správu o činnosti obcí a vyššieho územného celku v oblasti 

preneseného výkonu štátnej správy, 
o) zabezpečuje úlohy mestskej časti v súlade so zákonom, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, 
p) vykonáva rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť v agende vzťahujúcej 
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sa na problematiku ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 
a vykonávacej vyhlášky,  

r) ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, 
povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, 

s) dáva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov, 
t) prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia 

alebo života človeka alebo značná škoda na majetku, 
u) ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej 

náhrady za povolený výrub drevín, 
v) vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do 

evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi, 
w) vyjadruje sa k projektovej dokumentácii v súvislosti s dopadom na zeleň a so 

zabezpečením zneškodňovania odpadov, 
x) vypracováva správu o činnosti obcí a mestskej časti v oblasti preneseného 

výkonu štátnej správy, 
y) zabezpečuje odťahovanie starých motorových vozidiel z komunikácií zverených 

do správy mestskej časti. 
 
     J2.  Referát dopravy a verejného poriadku 

a) pripravuje stanoviská ku všetkým stupňom dopravno-inžinierskej dokumentácie 
a k organizácii dopravy na území mestskej časti, 

b) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva vo 
veciach komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií, najmä 
povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií, povoľovanie uzávierky, príp. 
nariadenie obchádzky, rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska, 
rozhodovanie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovanie nadjazdov a 
miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti, rozhodovanie o povolení 
výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách, 
vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách, 

c) pripravuje záväzné stanoviská v rámci územného, stavebného a kolaudačného 
konania stavieb na území mestskej časti, 

d) vykonáva miestne obhliadky v rámci územných, stavebných a kolaudačných 
konaní, 

e) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného 
poriadku, 

f) zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru, 
g) zabezpečuje komplexnú prípravu a realizáciu stavieb financovaných z rozpočtu 

mestskej časti, 
h) zabezpečuje investičnú činnosť v štádiu prípravy a realizácie objektov alebo častí 

stavieb pozemných komunikácií, 
i) vykonáva kontrolu a zabezpečuje opravy a údržbu komunikácií III. a IV. triedy 

a účelových komunikácií v správe mestskej časti, 
j) zabezpečuje opravy a údržbu dopravného značenia na komunikáciách III. a IV. 

triedy a účelových komunikácií v správe mestskej časti, 
k) zabezpečuje realizáciu vyhradených parkovacích státí, 
l) zabezpečuje údržbu cyklistických trás a ich značenia, 

m) zabezpečuje údržbu informačného orientačného systému, 
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n) zabezpečuje komunikáciu so štábom zimnej služby a vykonáva kontroly zimnej 
údržby v mestskej časti. 

 
J3.  Dopravný inžinier 
 

a)   spolupracuje s odbornými útvarmi mestskej časti, 
b) gestoruje  prípravu odborných stanovísk k záväzným materiálom a strategickým 

materiálom, 
c)  zabezpečuje prípravu materiálov pre vedenie mestskej časti v oblasti parkovacej 

politiky, 
d) vykonáva činnosti vyplývajúce z kompetencie mestskej časti v oblasti dopravy a 

parkovacej politiky, 
e)   konzultuje a prerokováva odborné stanoviská k strategickým dokumentom bratislavskej 

samosprávy a k záväzným stanoviskám mesta, 
f)   spolupracuje s inými mestskými časťami, mestom a mestskými organizáciami v oblasti 

dopravných projektov, 
g) zodpovedá za proces zavádzania  a prípravy podkladov, prezentácií a materiálov 

mestskej časti v oblasti parkovacej politiky, 
h)   zodpovedá za projekty cyklotrás, nových chodníkov a mestskej hromadnej dopravy. 
 

 
 
K. ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ 

a) zabezpečuje úlohy z oblasti sociálnych vecí určené mestským častiam v Štatúte hl. 
mesta SR Bratislavy, 

b) vykonáva úlohy vyplývace z nariadení mestskej časti predovšetkým v oblasti 
sociálnych vecí, 

c) spolupracuje s orgánmi štátnej správy; súdmi; zložkami Integrovaného záchranného 
systému a Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy; inými bratislavskými 
mestskými časťami a ostatnými obcami a poskytuje im súčinnosť, 

d) spolupracuje tiež so subjektmi a inštitúciami činnými v zdravotnej, sociálnej, 
vzdelávacej a charitatívnej oblasti, ako aj s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, 
ktoré pôsobia v sociálnej sfére, 

e) vytvára partnerstvá a sieťuje, 
f) utvára podmienky na prácu s komunitou a na podporu komunitného rozvoja,  
g) podieľa sa na vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb a následne ho 

realizuje, 
h) navrhuje a realizuje projekty týkajúce sa sociálnej oblasti, 
i) vyhľadáva a eviduje fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, 
j) poskytuje klientom sociálne poradenstvo a vedie k tomu potrebnú evidenciu a 

dokumentáciu, 
k) vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode 
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K1. Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov 
V oblasti sociálnej, zdravotnej a denných centier 

a) na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka, majetkového 
opatrovníka, poručníka alebo opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím 
pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej súd spôsobilosť na právne úkony 
rozhodnutím obmedzil. 

b) na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “ÚPSVaR”) 
vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku a 
pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku k nej. 

c) na vyžiadanie oprávnených orgánov a inštitúcií sa v súčinnosti s právnym a 
majetkovým oddelením miestneho úradu vyjadruje k spôsobu života a povesti 
fyzických osôb. V odôvodnených prípadoch vykonáva šetrenie v teréne a o výsledkoch 
šetrenia vyhotovuje úradný záznam, ktorý je súčasťou podkladov pri spracovaní 
správy. 

d) prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov 
vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských 
práv, ako aj o skutočnosti, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce 
z rodičovských práv a povinností, 

e) spolupracuje s ÚPSVaR - na účely kontroly trvania podmienok nároku na rodičovský 
príspevok, na jeho výšku a výplatu na žiadosť platiteľa povinne oznamuje osobné 
údaje o rodičovi a dieťati, ďalšie osobné údaje o zárobkovej činnosti rodiča a o riadnej 
starostlivosti o dieťa. 

f) vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a 
opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb 
a vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré tieto opatrenia 
vykonáva. 

g) spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len “SPOaSK”) a organizuje 
výchovné alebo sociálne programy pre deti a programy na pomoc ohrozeným deťom, 
plnoletým fyzickým osobám a rodinám,  

h) spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán SPOaSK vykonáva sociálnu kuratelu a 
podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, 

i) spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou - 
poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na 
dopravu do zariadenia, a pripravuje ekonomickému oddeleniu miestneho úradu predpis 
na základe ktorého vyčleňuje finančné prostriedky. 

j) spracováva a predkladá ÚPSVaR-u žiadosti a vyúčtovania dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením, 

k) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do náhradnej rodinnej 
starostlivosti, 

l) poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo 
osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch 
vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, 

m) zabezpečuje a organizuje pre oprávnené osoby spoločné stravovanie v jedálňach, 
n) zabezpečuje zriaďovanie a prevádzku denných centier a metodicky riadi ich činnosť, 
o) zabezpečuje oficiálne gratulácie a vyjadrenie úcty obyvateľom mestskej časti pri 

príležitosti ich okrúhlych životných jubileí, 
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p) komplexne zabezpečuje agendu jednorazových finančných výpomocí, najmä 
rozhodovanie o jednorazových dávkach v hmotnej núdzi a vedie k tomu potrebnú 
evidenciu, 

q) zabezpečuje pochovanie osoby, ktorá zomrela alebo ktorej pozostatky sa našli na 
území mestskej časti (ak nie je známe miesto úmrtia), ak nikto nezabezpečil 
pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho. Ak ide o cudzinca, oznamuje 
úmrtie príslušným orgánom; ak nedostane v určenom čase oznámenie o zabezpečení 
prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie, zabezpečuje tiež 
pochovanie osoby. 

 
   K2. Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby 

a) prijíma žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej 
služby a v zariadení pre seniorov, 

b) na základe šetrenia v teréne vypracováva sociálny posudok, 
c) zabezpečuje vypracovanie zdravotného posudku posudkovým lekárom, ktorý v 

spolupráci so sociálnym pracovníkom obce určuje stupeň odkázanosti na sociálnu 
službu, 

d) na základe sociálneho a zdravotného posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu, 

e)  správoplatňuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 
f) vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
g) vedie evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, o odkázanosti na 

sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení 
pre seniorov, 

h) vedie evidenciu rozhodnutí o zániku odkázanosti na sociálnu službu, 
i) vedie evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa 

odkázanosti, 
j) vedie konanie o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej 

časť a vedie evidenciu vydaných rozhodnutí. 
k) zabezpečuje na území mestskej časti Karlova Ves v mieste pobytu občana komplexnú 

opatrovateľskú službu, 
l) vykonáva osobný pohovor pri  výbere a prijatí opatrovateliek do pracovného pomeru, 
m) organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby 

vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich 
opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb, 

n) eviduje a spracováva prijaté žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, 
o) zabezpečuje podklady a uzatvára zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby  

a o úhrade za sociálnu službu, 
p) sleduje zabezpečenie požadovaných úkonov v rámci uzatvorenej zmluvy 

s opatrovaným a z vykonanej kontroly v domácnosti vyhotovuje záznam, 
q) predkladá  predpis platieb ekonomickému oddeleniu podľa skutočne odvedených 

požadovaných úkonov a výkazov opatrovateľskej služby, 
r) zabezpečuje oprávneným osobám donášku obedov z jedálne do ich domácnosti, 
s) v prípade potreby dáva návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania 

sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby a pripravuje všetky 
potrebné podklady, 
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t) v prípade potreby dáva návrh na uzatvorenie zmluvy o uhradení ekonomicky 
oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, 
ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok a pripravuje 
všetky potrebné podklady, 

u) po uzatvorení zmluvy s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby 
zabezpečuje riadne plnenie záväzkov plynúcich zo zmluvy, 

v) v prípade potreby môže pri zabezpečení sociálnej služby pre občanov spolupracovať 
s neverejným poskytovateľom sociálnej služby. 

 
 
L. ODDELENIE KULTÚRY 

a) pripravuje a realizuje koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti, 
b) pripravuje dramaturgiu podujatí, 
c) mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity, osôb, organizácií, pôsobiacich na 

území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti, 
d) predkladá strategické koncepčné výhľadové plány centier kultúry s cieľom ich trvalo 

udržateľného rozvoja,  
e) zabezpečuje evidenciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností,  
f) metodicky usmerňuje a riadi činnosť miestnej knižnice, 
g) zabezpečuje aktualizáciu informačných tabúľ mestskej časti. 

 
   
 
  L1. Karloveské centrum kultúry (KCK) 
  V oblasti správy a techniky KCK: 

a) organizuje činnosti v KCK, 
b) riadi a usmerňuje údržbu KCK, 
c) zodpovedá za celkový chod KCK, dodržiavanie podmienok prevádzky KCK a 

prevádzkového poriadku na strane vlastných zamestnancov, návštevníkov a iných 
subjektov vykonávajúcich činnosti so súhlasom prevádzkovateľa,  

d) zaisťuje zvukovú a svetelnú stránku predstavení, vystúpení v KCK a miest, v ktorých sa 
konajú akcie mestskej časti. 

 
  V oblasti produkcie: 

a) pripravuje a organizuje verejné kultúrne akcie a iné spoločenské udalosti mestskej časti 
spojené s kultúrou,  

b) zabezpečuje a tvorí obsah akcií, 
c) administratívne zabezpečuje a zaisťuje priestor  pre kultúrne akcie, 
d) rokuje s vystupujúcimi, pripravuje a dojednáva zmluvy s vystupujúcimi. 

 
  V oblasti programov: 

a) plánuje, zabezpečuje, riadi a koordinuje projekty mestskej časti v oblasti kultúry,  
b) spravuje databázu projektových zámerov oddelenia kultúry a vedie kompletnú agendu 

realizovaných projektov,  
c) spolupracuje pri tvorbe a realizácií dramaturgického plánu činností v oblasti kultúry. 
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  L2. Miestna knižnica a kronika (referát) 
a) získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-

informačné služby občanom.  
b) buduje kvalitný a pestrý knižničný fond,  
c) poskytovanie služieb a vytváranie podmienok s cieľom uspokojovania potrieb 

obyvateľov Karlovej Vsi bez rozdielu, týkajúcich sa vzdelávania, kultúrneho a 
sociálneho rozvoja, poskytovania informácií, vedomostí alebo voľno–časovej zábavy 
tak, aby zodpovedali miestnym potrebám jej používateľov,  

d) poskytuje sústavnú pomoc a poradenstvo čitateľom pri ich výbere a získavaní literatúry, 
e) vytvára podmienky pre podporu celoživotného a mimoškolského vzdelávania, 
f) vedie kroniku mestskej časti. 

 
 
M. ODDELENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A MATRIKY 
M1.  Referát informačných technológií (IT)  

a) zabezpečuje bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných 
technológií, 

b) zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových 
aplikácií, 

c) odborne vypracúva podklady pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán, 
d) tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti, 
e) spolupracuje pri zabezpečení volieb, referenda alebo miestneho hlasovania, 
f) vybavuje čiastkové odborné agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy, 
g) podieľa sa na príprave, tvorbe a aplikácii koncepcie rozvoja mestskej časti v oblasti IT 

(napr. rozvoj informačných technológií miestneho úradu, program elektronizácie 
verejných služieb a i.), 

h) podieľa sa na spracovaní audio a videozáznamov zo zasadnutí orgánov mestskej časti 
a miestneho zastupiteľstva, zabezpečuje ich elektronické spracovanie do finálnej 
podoby, 

i) zabezpečuje chod, funkčnosť a údržbu hardvéru a softvéru úradu, jeho pracovísk, 
s potrebnou odbornou starostlivosťou rozvíja siete a navrhuje aktualizáciu používaných 
prvkov v rámci technického pokroku a vývoja, 

j) vykonáva aktualizáciu dátových prenosov, ktoré vystupujú z iných inštitúcií a úrad je 
ich zmluvným odberateľom, odstraňuje poruchy, havárie siete a zabezpečuje odborný 
servis a ochranu dát, 

k) navrhuje, spracúva a vytvára podmienky pre aplikáciu koncepcie rozvoja informačných  
systémov miestneho úradu, 

l) zabezpečuje technickú podporu internetovej stránke mestskej časti, 
m) zabezpečuje zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona a činností miestneho 

úradu, 
n) zabezpečuje správu internetových aplikácií a  usmerňuje zamestnancov pri ich použití, 
o) zabezpečuje činnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií pre školy a 

školské zariadenia.  
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M2. Informačná kancelária a podateľňa 
a) zabezpečuje podateľňu miestneho úradu, 
b) zabezpečuje zaevidovanie došlej pošty miestneho úradu, 
c) zabezpečuje distribúciu písomností v rámci miestneho úradu, 
d) podieľa sa na organizácii volieb a referenda (napr. plní určené úlohy námietkovej 

kancelárie, vydáva voličské a hlasovacie preukazy a pod.), 
e) zabezpečuje priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy 
mestskej časti, 
f) poskytuje informácie verejnosti o fungovaní samosprávy mestskej časti a mesta Bratislavy, 
jej orgánoch a orgánoch štátnej správy, 
g) poskytuje všeobecné informácie o činnosti miestneho úradu na jeho jednotlivých 
oddeleniach a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane 
kontroly ich správnosti, 
h) zabezpečuje výkon kopírovacej služby, 
i)zabezpečuje výkon činností podľa usmernení prednostu a odborných útvarov miestneho 
úradu, 
j) zabezpečuje činnosť telefónnej ústredne miestneho úradu, 
k) zabezpečuje evidenciu, spracovanie a odoslanie pošty miestneho úradu navonok, 
l) zabezpečuje spracovanie objednávok, nákup a distribúciu kancelárskych potrieb v rámci 
miestneho úradu. 
 

M3. Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a integrované obslužné miesto (IOM) 
a) plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a ohlasovne 

pobytu, 
b) vedie matriku, robí opatrenia a úkony spojené s vedením matriky,  
c) vykonáva zápisy a dodatočné zápisy do knihy narodení, do knihy manželstiev a 

do knihy úmrtí, 
d) vyhotovuje úradné výpisy z matriky, 
e) umožňuje oprávneným osobám nazeranie do matriky a robenie výpisov z nej, 
f) vyžaduje súhlas obvodného úradu na vykonanie zápisu do matriky v prípadoch, v 

ktorých to ukladá zákon,  
g) zabezpečuje 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 a osvedčuje podpisy na listinách, 
k) poskytuje potrebnú súčinnosť orgánom štátneho odborného dozoru pri plnení 

úloh na úseku matriky a osvedčovania, 
l) všetky matričné udalosti a opravy zavádza do evidencie registra obyvateľov, 
m) zodpovedá za bezpečnú prevádzku a ochranu údajov jednotného informačného 

systému, 
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n) na úseku ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle 
zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky, 

o) vedie evidenciu pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do 
centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme, 

p) poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom 
verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe 
osobitných predpisov, 

r) 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, 

s) vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanom SR a právnickým osobám a 
fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine, 

t) plní oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom o hlásení a evidencii pobytu 
občanov SR a registri obyvateľov SR a iných právnych predpisov, 

u) 
v) 
 

w) 
 

x) 
 

y) 

zapisuje a vykonáva zmeny vo voličských zoznamoch, 
zabezpečuje vybavenie agendy príspevku pri narodení dieťaťa podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, 
zasiela okresnému úradu zoznamy branne povinných mužov vrátane zmien 
trvalého bydliska, 
zabezpečuje vybavenie došlej pošty pre obyvateľov evidovaných na mestskú 
časť (oznámenie o uložení zásielky), 
plní a zabezpečuje komplexne úlohy integrovaného obslužného miesta. 

 
 
N. MIESTNY KONTROLÓR  

 vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov 
(najmä § 18d – 18f zákona o obecnom zriadení). 
 

Spracované 24.2.2015 


