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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 v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov (ďalej len „miestny úrad“) a informuje Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) o vydaní 
a zmenách organizačnej štruktúry. 

 

Organizačná štruktúra miestneho úradu je dynamickým prvkom, ktorý musí reflektovať na 
požiadavky vzniknuté pri zabezpečovaní života obce.  
 

V rámci realizácie procesno-organizačného auditu, ktorý sa uskutočnil v mesiaci máj 2019, 
boli vykonané analýzy zamerané na identifikáciu úzkych miest vnútorného fungovania 
miestneho úradu. alej sa tu vykonala analýza príčin ich existencie a návrh základných 
smerov a odporúčaní smerujúcich k postupnému nastaveniu optimálneho stavu fungovania 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov ( alej len „mestská časť“). 
 

V zmysle záverov procesno-organizačného auditu boli mestskej časti navrhnuté celkové 
odporúčania pre efektívne nastavenie miestneho úradu s nutnosťou vykonať nové organizačné 
usporiadanie. Tieto zmeny sú premietnuté v rozhodnutí o organizačnej zmene, ktoré vstúpi do 
účinnosti dňom 01.07.2019. 
 

Pre zvýšenie kvality a efektívnosti činnosti miestneho úradu je predovšetkým nevyhnutné 
vytvorenie Centra služieb občanom, kde budú sústredené kľúčové procesy týkajúce 
sa činností jednotlivých oddelení miestneho úradu. 
Táto organizačná zložka bude založená na priamom kontakte s občanom pre získanie 
odbornej rady a pomoci.  

 

Centrum služieb občanom bude poskytovať pružnú dostupnosť informácií a služieb, pričom 

občania budú môcť na jednom mieste, rýchlo, efektívne a v jednom kontinuálnom čase 
vybaviť svoje požiadavky. 

 

alej sa v novej organizačnej štruktúre premietli nevyhnutné zmeny vo vytvorení odboru 

majetkového z dôvodu zlúčenia majetkových procesov pod jednu organizačnú zložku. Odbor 

majetkový vzniká na základe výsledkov procesno-organizačného auditu s cieľom zefektívniť 
riadenie a hospodárenie s majetkom mestskej časti. 
 

S cieľom zefektívniť riadne fungovanie chodu Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-

Ružinov bolo nevyhnutné rozčleniť tento útvar na tri oddelenia, tak aby na každom boli 
prenesené vecne a funkčne príslušné kompetencie.  
 

Súčasťou zmien je aj vytvorenie samostatnej organizačnej zložky Školského úradu na odbore 

školstva , kultúry  a športu miestneho úradu v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 5, 6 a 7 zákona  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 



Táto organizačná zmena sa uskutočňuje za účelom zmodernizovania fungovania samosprávy 
mestskej časti a spružnenia poskytovania jej služieb občanom. 
 

V nadväznosti na uvedené platí od 1.7.2019 organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Ružinov tak, ako je uvedené v grafickej prílohe tohto materiálu. 
 

 



Príloha č.  S hé a orga izač ej štruktúry Miest eho úradu estskej časti Bratislava-Ruži ov
Starosta

Prednosta sekretariát

sekretariát sekretariát

Školský úrad

Od or so iál y h ve í Oddele ie so iál y h služie

Od or ajetkový Oddele ie ajetkové

Oddele ie ájo ý h ytov

Oddele ie hospodárskej správy

Oddele ie v útor ej správy

Oddelenie dopravy

Zariade ie starostlivosti o deti do tro h rokov veku dieťaťa

Od or školstva, kultúry a športu

Oddele ie etodiky šk l a školský h zariade í

Oddele ie správy šk l a školský h zariade í

Od or život ého prostredia Oddele ie život ého prostredia

Od or úze ého plá u a dopravy Oddele ie úze ého plá u

Oddele ie verej o-prospeš ý h služie  a verej ého poriadku

Od or orga izač ý

Oddele ie úze ého rozhodova ia a stave ého poriadku

Oddele ie orga izač é, správy registratúry a ko u iká ie so 
sa osprávou

Oddelenie kontrolyMa až e t pro esov

Oddelenie personalistiky a miezd
Ka elária starostu Miest y ko trol r

Oddele ie evide ie a hláse ia po ytu o ča ov

Stave ý urad

Oddelenie informatiky

Oddele ie podpor ý h či ostí

Oddele e súpis ý h čísiel, štát y fo d rozvoja ýva ia, 
prestupkový h ko a í a ko a í o správ y h delikto h

Ko u ikač é oddele ie Oddele ie verej ého 
o staráva ia

Oddele ie krízového riade ia

. zástup a . zástup a

Oddele ie účtov í tva a ko solidá ie

Oddele ie eko o iky rozpočtový h orga izá ií

Matrič ý úrad

Oddele ie iest y h da í a pod ikateľský h či ostíOddele ie i vestič é

Oddelenie overovania podpisov

Ce tru  služie  o ča o

Od or práv y Oddele ie práv y h služie

Oddele ie rozpočtu a fi a č ého riade ia

Od or eko o i ký


