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Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  

 

berie na vedomie  

 

informáciu o vydaní Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Rusovce. 
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Dôvodová správa 

 

Starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce ako najvyšší výkonný orgán mestskej časti 

Bratislava-Rusovce podľa ustanovenia § 13 ods. 1 a ako štatutárny orgán v 

pracovnoprávnych, majetkovoprávnych a administratívnoprávnych vzťahoch podľa 

ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) a e) a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 5 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov rozhodla o vydaní 

organizačného poriadku v rozsahu zmien uvedených nižšie.  

 

Organizačný poriadok bol prerokovaný so zástupcami odborov a vstúpil do účinnosti dňa 27. 

apríla 2022. 

 

Organizačná zmena u zamestnávateľa bola navrhnutá za účelom zvýšenia efektívnosti práce 

a optimalizácie nákladov zamestnávateľa, a to posilnením odborných zložiek zamestnávateľa 

pri znížení počtu administratívnych zložiek. Za týmto účelom bola vykonaná revízia 

pracovných pozícií a pracovných náplní. Revíziou bolo zistené, že na výkon činnosti 

zamestnanca obsluhujúceho podateľňu zamestnávateľa je postačujúci polovičný úväzok a na 

výkon pozície zamestnanca, ktorý má na starosti kultúru, sociálne veci a súpisné čísla 

postačuje taktiež polovičný úväzok, s tým, že oblasť kultúry bude presunutá na iného 

zamestnanca. Z dôvodu zabezpečenia efektívnosti práce zamestnávateľa je novovzniknutý 

referát Podateľne a správy registratúry (0,5 úväzok) a Referát súpisných čísel a sociálnych 

vecí (0,5 úväzok) obsadený jedným zamestnancom. Naopak, Referát investičných činností 

bol zastúpený len jedným zamestnancom a z dôvodu rozsiahlych investičných aktivít bolo 

nevyhnutné jeho personálne posilnenie o ďalšieho zamestnanca. Zároveň sa v rámci 

organizačných zmien upresnili názvy jednotlivých referátov zamestnávateľa a upravili ich 

rámcové náplne práce. 

 

Prílohu predkladaného materiálu tvorí nová organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Rusovce. 

 

Spracoval: 

Martina Zuberská, prednostka 

13. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


