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Dôvodová správa

Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa §17 ods. 5 zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o.i.
vydáva organizačný poriadok obecného úradu a informuje obecné zastupiteľstvo
o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
Organizačná štruktúra miestneho úradu mestskej časti je dynamickým prvkom, ktorý
musí reflektovať požiadavky vzniknuté pri zabezpečovaní života obce. Jednou z dôležitých
činností miestneho úradu je aj oblasť územného plánovania a životného prostredia.
Na miestnom úrade tieto činnosti zastrešoval Odbor regionálneho rozvoja a životného
prostredia, ktorý bol tvorený dvoma referátmi - Referátom životného prostredia a verejnoprospešných služieb a Referátom územného plánu a regionálneho rozvoja. Išlo o kumulované
činnosti v rámci jedného odboru, ktorý spájal rôzne odborné a bežné agendy z oblasti
životného prostredia, verejnoprospešných služieb, územného plánovania, dopravy
a investičnej činnosti mestskej časti.
Vzhľadom na množstvo a náročnosť riešenej agendy bol Odbor regionálneho rozvoja
a životného prostredia rozdelený od 01.08.2017 na dva samostatné odbory za účelom
zefektívnenia práce:
1. Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
2. Odbor životného prostredia
V rámci jednotlivých odborov vznikli aj nové samostatné referáty.
Ďalej sa v organizačnej štruktúre premietli zmeny vyplývajúce z novely zákona č.
448/2008 o sociálnych službách (ďalej len „zákon“), ktorou sa detské jasle stali sociálnou
službou v zmysle § 32b zákona ako Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa. V nadväznosti na uvedenú novelu zákona boli detské jasle vyňaté spod gescie
odboru školstva, kultúry a športu a organizačne začlenené pod odbor sociálnych vecí.
V nadväznosti na uvedené platí organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Ružinov tak, ako je uvedené v grafickej prílohe.
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