Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava
Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 28.01.2020

IM č. 2

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.

Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

Vypracovala: Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Na základe znenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ust.§ 17 ods. 5 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
v znení neskorších predpisov a v súlade so znením článku 20 ods. 6 písm. n) Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy v znení platných dodatkov
vydávam rozhodnutie
o zmenách organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
s účinnosťou od 1. 1. 2020
v rozsahu podľa organizačných zmien uvedených v Organizačnej štruktúre Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Organizačné zmeny boli v súlade s § 237 ods.2 písm. c/ Zákonníka práce prerokované so
zástupcami ZO SLOVES pri Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Vrakuňa dňa
23.12.2019.
Rozhodnutie bude oznámené zamestnancom Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa jeho
zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

V Bratislave dňa 23.12.2019

JUDr. Ing. Martin Kuruc v.r.
starosta

STAROSTA
Kancelária starostu

Útvar personálnej
práce a miezd

Sekretariát starostu

Útvar krízového
riadenia

Marketing, médiá
kultúra a šport
eurofondy

Stavebný úrad

Matričný úrad

Zástupca starostu

Miestny kontrolór

Evidencia a hlásenie
pobytu občanov

Prednosta

Sekretariát prednostu

Odbor vnútorných vecí

Odbor právny a správy
majetku

Odbor ekonomický

Odbor životného
prostredia,
verejnoprospešných
služieb a dopravy
a investícií

Odbor regionálneho
rozvoja a investícií

Odbor školstva
a sociálnych vecí

Referát hospodárskej
správy a údržby objektov

Referát správy
nehnuteľného
majetku

Referát miestnych
daní, podnikateľských
činností a platobného
styku

Referát životného
prostredia
verejnoprospešných
služieb a odpadového
hospodárstva

Referát regionálneho
rozvoja a stratégie

Referát prevádzky
školských zariadení,
detských ihrísk a školský
úrad

Referát organizačný,
správy registratúry
a informatizácie

Referát právny a verejného
obstarávania

Referát účtovníctva,
rozpočtu, ekonomiky škôl
a školských zariadení

Referát dopravy
a pozemných komunikácií

Referát investícií a
projektov

V tom:

Knižnica

Centrum voľného času

Referát sociálnych služieb
a nájomných bytov
V tom:
Jedáleň pre dôchodcov
Opatrovateľská služba
Denný stacionár
Sociálna výdajňa

