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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 

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 
                 31.01.2017          01.02.2017 

A. Úrad starostu –        6  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 –        8  8 
B1. Stavebný úrad 
B2. Špeciálny stavebný úrad 

C. Prednosta –         11  11 
C1. Kancelária prednostu 
C2. Referát kontroly a verejného obstarávania 
C3. Referát personálny, mzdový a pokladňa 
C4. Referát riadenia projektov (nový) 

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

E. Oddelenie právne a majetkové –      11  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  7 
F1. Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu  

G. Oddelenie školstva –        3  3 
G1. Školský úrad -        2  2 

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

H. Oddelenie hospodárskej správy –      6  7 
H1. Referát hospodárskej správy 

I. Oddelenie územného rozvoja -       2   2 
J. Oddelenie dopravy a životného prostredia –    9  9 

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

K. Oddelenie sociálnych vecí –        11 + 50 op.  11+50 op. 
K1. Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov 
K2. Referát posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby 

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

M. Oddelenie informačných systémov a matriky     16  18 
M1. Referát informačných technológií 
M2. Informačná kancelária a podateľňa 
M3. Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a Integrované obslužné miesto (IOM) 
M4. referát miestnych daní (pôvodne F1) 

N. Miestny kontrolór         1   1 
 
2. V čl. 11 ods. 4 časť C. Prednosta sa zriaďuje nový referát C4 – Referát riadenia projektov. 
3. V čl. 11 ods. 4 časť F. Ekonomické oddelenie sa vypúšťa F1 – referát miestnych daní, ktorý 

sa presúva do časti M. oddelenie informačných systémov a matriky ako M4 – referát 
miestnych daní.. 

4. V čl. 11 ods. 4 časť F. - Ekonomické oddelenie sa referát F2 – Referát finančný účtovníctva 
a rozpočtu označí ako F1. 

5. Príloha č. 1 k organizačnému poriadku sa mení tak ako je uvedené. 
6. Príloha č. 2 oddiel II - Základné pracovné činnosti zamestnancov organizačných zložiek 

miestneho úradu – v časti C. Prednosta, C4. Referát riadenia projektov znie: 
 

„C4. Referát riadenia projektov  
a) plní úlohy v oblasti riadenia projektov na národnej i medzinárodnej úrovni,  

ustanovené osobitnými právnymi dokumentami / projektovými zmluvami pre 
mestskú časť, 

b) zodpovedá za plnenie úloh stanovených kanceláriou prednostu v oblasti riadenia 
projektov, 

c) komplexne zabezpečuje plnenie úloh vo všetkých fázach projektového cyklu – 
identifikácia potrieb, plánovanie a príprava projektov, implementácia, 
monitorovanie a vyhodnotenie, 

d) vedie kompletnú projektovú agendu realizovaných projektov, zodpovedá za 
reportovanie a archiváciu projektovej dokumentácie,  

e) plánuje a pripravuje nové projektové zámery a návrhy pre mestskú časť, 
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f) zabezpečuje systematické vyhľadávanie grantových možností, vedie prehľad o  
grantových možnostiach, informuje jednotlivé oddelenia o aktuálnych 
grantových schémach, 

g) pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými oddeleniami, zabezpečuje koordináciu a 
spoluprácu zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh mestskej časti v 
oblasti implementácie projektov, 

h) 
 

zodpovedá za vytváranie partnerstiev z rôznych sektorov a participáciu 
partnerských subjektov na spoločných projektových návrhoch.“ 

 
7. Príloha č. 2 oddiel II - Základné pracovné činnosti zamestnancov organizačných zložiek 
miestneho úradu – v časti M. Oddelenie informačných systémov a matriky, M4. Referát 
miestnych daní znie: 
 

„M4. 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).“ 
 

Čl. 2 

 
      Tento dodatok k organizačnému poriadku nadobúda účinnosť 1. februára 2017. 
 
Tento Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov 
dňa  31. januára 2017 v zmysle Kolektívnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava – 
Karlova Ves a ZV ZO SLOVES pri MÚ Karlova Ves. 
 
V Bratislave dňa 31. januára 2017 
 
 
                                                                                               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 DO 31.01.2017 
 
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 
 
 
ČASŤ B 
POČET ZAMESTNANCOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
STAV PLATNÝ OD 01.02.2017 
Pracovné miesta na Miestnom úrade                                                          152 
- z toho zamestnanci vykonávajúci prevažne duševnú prácu                       94 
- 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                                                        298 


