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DODATOK Č. 2 

K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU MIESTNEHO ÚRADU 

 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

Internému predpisu č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november 2021 



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

vydáva 

dodatok č. 2 k organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
(ďalej len „Dodatok č. 2“): 

 
Článok 1 

 
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (Interný predpis 
č. 3/2020) (ďalej len „organizačný poriadok“) sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. A4. Kancelária zástupcu 

starostu sa čísla „1+1“ nahrádzajú číslami „1+2“. 

2. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. C4. Referát riadenia 

projektov sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“. 

3. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. D. Oddelenie právne, 

organizačné a personálne sa čísla „1 + 8,5“ nahrádzajú číslami „1 + 8“. 

4. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. D3. Referát mzdový 

personálny a pokladňa sa doterajšie slová „Referát mzdový, personálny a pokladňa“ 

nahrádzajú slovami „Referát mzdový a personálny“ a číslo „2,5“ sa nahrádza číslom „2“. 

5. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. F. Ekonomické oddelenie sa 

čísla „1 + 6“ nahrádzajú číslami „1 + 8“.  

6. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. F.1 Referát finančný, 

účtovníctva a rozpočtu sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.  

7. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. F2. Referát miestnych daní 

sa číslo „1“ nahrádza číslom „2“.  

8. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. G. Oddelenie školstva sa čísla 

„1+ 4+146“ nahrádzajú číslami „1+4,5+146“.  

9. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. G3. Referát pedagogických 

miezd sa číslo „1“ nahrádza číslom „1,5“. 

10. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. J. Oddelenie životného 

prostredia, dopravy a územného rozvoja sa čísla „1+ 12“ nahrádzajú číslami „1+13“.  

11. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. J3. Referát územného 

rozvoja sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.  

12. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. K. Oddelenie sociálnych vecí 

sa čísla „1+ 48,5“ nahrádzajú číslami „1+48“.      

13. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. K1. Referát sociálny, 

zdravotný a pre seniorov sa číslo „6,5“ nahrádza číslom „6“. 

14. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. N. Oddelenie správy 

športových zariadení sa čísla „1+ 10“ nahrádzajú číslami „1+11,5“. 

15. V DRUHEJ ČASTI organizačného poriadku v Čl. 10 ods. 5. písm. N1. Referát športu a správy 

športových zariadení sa číslo „2“ nahrádza číslom „3,5“. 



16. V prílohe 1 k OPMU Bratislava-Karlova Ves „Rámcové náplne činnosti organizačných 

útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ (ďalej len „v prílohe 1“) sa 

časť A4. Kancelária zástupcu starostu dopĺňa novým bodom f), ktorý znie:  

„f)  zabezpečuje agendu poskytovania nenávratného finančného príspevku z rozpočtu 

mestskej časti v zmysle pravidiel participatívneho rozpočtu MČ BA-KV „PARTeR“.“ 

17. V prílohe 1 v časti D3. Referát mzdový, personálny a pokladňa sa doterajšie slová „Referát 

mzdový, personálny a pokladňa“ nahrádzajú slovami „Referát mzdový a personálny“ a 

vypúšťa sa text „y)  zabezpečuje výkon pokladničnej činnosti.“. 

18. V prílohe 1 v časti F2. Referát miestnych daní sa vypúšťajú body g), h), i) a doterajšie body 

j) a k) sa označujú g) a h).  

19. V prílohe č. 1 sa časť G1. Referát školstva dopĺňa novým bodom u), ktorý znie: „Spracováva 

a predkladá ÚPSVaR žiadosti a vyúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom pre deti v hmotnej núdzi.“ . 

20. V prílohe č. 1 sa časť J2. Referát dopravy a verejného poriadku dopĺňa novými bodmi w) 

a x), ktoré znejú: „w) vydáva povolenia na predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhových 

miestach, x) vykonáva dozor na trhových miestach (trhoviská, príležitostné trhy, 

ambulantný predaj),“. 

21. V prílohe č. 1 v časti K1. Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov sa text v bode j) 

nahrádza novým znením, ktoré znie „j) spracováva a predkladá oddeleniu školstva pre 

ÚPSVaR žiadosti a vyúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre 

deti v hmotnej núdzi a spracováva a predkladá ÚPSVaRu podklady k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,“. 

22. V prílohe č. 1 sa časť M2. Matričný úrad, ohlasovňa obyvateľov a integrované obslužné 

miesto (IOM) dopĺňa novým bodom z), ktorý znie: „v súlade so zákonom vydáva rybárske 

lístky.“. 

 

Článok 2 

1. Ustanovenia organizačného poriadku, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 upravené 

zostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku bol v zmysle Kolektívnej zmluvy uzatvorenej 

medzi mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a ZV ZO SLOVES pri MÚ mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves prerokovaný so zástupcami zamestnancov dňa 08.11.2021.  

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 15. novembra 2021.  

V Bratislave, dňa 04.11.2021. 

 

 

          Dana Čahojová, v. r. 

                         starostka 

 

Spracovateľ: JUDr. Jana Mucsková, prednostka 


