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Dôvodová  správa

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto má schválené rozvojové dokumenty, ktoré v roku 2017 predpokladajú realizáciu aktivít v oblasti cestnej dopravy, výstavby komunikácií a realizácie investičných akcií v oblasti ochrany životného prostredia, bývania a občianskej vybavenosti, kultúry a športu, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia vo výške 7 810 534,14 Eur. Na naplnenie zaradených investičných akcií a splnenie prijatého rozpočtu bolo potrebné reštrukturalizovať existujúce organizačné útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a súčasne navýšiť počty pracovných miest oproti skutočnému stavu najmä na novo vzniknutom oddelení investícií a verejného obstarávania, v ktorého kompetencii je okrem iného agenda investičného rozvoja majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zároveň bola táto organizačná zmena zo dňa 2. februára 2017 nevyhnutná na zabezpečenie úspešného čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných finančných mechanizmov, ktoré predstavujú hlavný zdroj rozvoja a zveľaďovania majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nakoľko všetky nosné činnosti (projektový manažment, verejné obstarávanie, výstavba a investičná činnosť), od ktorých závisí úspešnosť implementácie projektov financovaných z nenávratných finančných zdrojov, sa touto organizačnou zmenou centralizovali do jedného organizačného útvaru a teda sú pod jednotným riadením.
Organizačná zmena zo dňa 28. februára 2017 bola potrebná z dôvodu duplicity pracovných pozícií vedúceho/vedúcej oddelenia životného prostredia územného plánovania a hlavného architekta mestskej časti, ich pracovných náplní. Za účelom zvýšenia efektivity práce a toku informácií v spojitosti s postavením a činnosťou organizačného útvaru - oddelenia životného prostredia a územného plánovania, sa kompetencie hlavného architekta mestskej časti plne presunuli na vedúceho/vedúcu organizačného útvaru - oddelenia životného prostredia a územného plánu.
V zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vás informujem o zmenách platného Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.01.2014 v zmysle rozhodnutí zamestnávateľa o organizačnej zmene zo dňa 2. februára 2017 a 28. februára 2017. 


Informácia 
Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene zo dňa 2. februára 2017 s účinnosťou od 1. marca 2017
Zamestnávateľ – Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej v texte ako „MČ“) v zastúpení starostu (štatutárneho orgánu) Mgr. Rudolfa Kusého, týmto v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, vydal toto rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, v ktorom: 
I. 	Organizačný útvar Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej v texte ako „MÚ“) – oddelenie výstavby, investícií a správy majetku (ďalej len „VIaSM“) skladajúce sa z referátov: ● referát výstavby a investícií, ● referát vnútornej správy a ● referát majetku a správy bytov a nebytových priestorov, sa zrušilo a v celosti zaniklo. 
II.	Organizačný útvar MÚ – oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania (ďalej len „ŠFaVO“) sa zrušilo a v celosti zaniklo.
Následne v priamej príčinnej súvislosti so zánikom pôvodného oddelenia VIaSM a pôvodného oddelenia ŠFaVO: 
a) 	vzniklo nové oddelenie správy majetku a vnútornej správy, ktoré  sa vytvorilo zlúčením pôvodných referátov oddelenia VIaSM, a to referátu vnútornej správy a referátu majetku a správy bytov a nebytových priestorov.
Tabuľka č. 1: Názvy a počet pracovných pozícií Odd. správy majetku a vnútornej správy
Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Počet vytvorených pracovných miest
Vedúci oddelenia
1
Asistent / administratívny pracovník
1
Právnik
1
Referent pre správu, prevádzku a údržbu budovy miestneho úradu
1
Referent pre správu, prevádzku a údržbu budov MČ, pre BOZP a OPP
1
Referent pre správu, prevádzku a údržbu budov, objektov a priestorov MČ
1
Referent pre správu nájmov nebytových priestorov
1
Referent pre správu nájmov bytových priestorov
1
Referent pre správu obecných bytov a výmazov záložného práva
1
Referent evidencie majetku
1
Vrátnik / informátor (pracovisko miestny úrad)
5
Vrátnik / informátor (pracovisko AD Hálkova)
5
Vodič
3
Údržbár - vodič
3
Údržbár - technik Bojnická
1
Upratovač
6
Upratovač – domovník bytových domov Bojnická
1
Referent pre správu registratúry
2
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín
1
Pracovník IOMO, podateľne a rozmnožovne
3
SPOLU
40
 
Na novo vzniknutom oddelení správy majetku a vnútornej správy v zmysle tejto organizačnej zmeny vznikli 2 personálne neobsadené pracovné pozície oproti skutočnému stavu k 1.3.2017, ktoré je potrebné personálne obsadiť na dosiahnutie účelu organizačnej zmeny, a to: 
Referent pre správu, prevádzku a údržbu budov, objektov a priestorov MČ 	v počte 1
Upratovač 								v počte 1
b) 	vzniklo nové oddelenie investícií a verejného obstarávania, ktoré sa vytvorilo zlúčením pôvodného referátu výstavby a investícií oddelenia VIaSM a pôvodného oddelenia ŠFaVO. Nové oddelenie investícií a verejného obstarávania sa skladá z ● referátu investícií, ● referátu verejného obstarávania a ● referátu dopravy a cestného hospodárstva.
Tabuľka č. 2: Štruktúra, názvy a počet pracovných pozícií Odd. investícií a verejného obstarávania
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Počet vytvorených pracovných miest
Vedúci oddelenia
1
Asistent / administratívny pracovník
1
Referát investícií
Vedúci referátu investícií
1
Asistent / administratívny pracovník
1
Referent pre výstavbu a investičnú činnosť
7
Projektový manažér
2
Referent pre štátny fond rozvoja bývania
1
Referát verejného obstarávania 
Vedúci referátu verejného obstarávania
1
Referent pre verejné obstarávanie
2
Referát dopravy a cestného hospodárstva
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva
1
Referent pre prenesený výkon štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy
2
Referent správy miestnych komunikácií III. a IV. triedy
3
SPOLU
23
V  súvislosti s touto organizačnou zmenou zanikli pozície vedúcich pôvodných oddelení VIaSM a ŠFaVO a vznikli nové pozície vedúcich nových oddelení ● oddelenia správy majetku a vnútornej správy a ● oddelenia investícií a verejného obstarávania a ich referátov 
Súčasne zanikli vedúce pozície – vedúci pôvodných referátov, a to referátu vnútornej správy, referátu majetku a správy bytov a nebytových priestorov a referátu výstavby a investícií, pričom vznikli nové pozície vedúcich nových referátov  ● referátu investícií, ● referátu verejného obstarávania a ● referátu dopravy a cestného hospodárstva. 
Zamestnanci (referenti) zaniknutého oddelenia VIaSM a ŠFaVO v zmysle predchádzajúceho textu prešli pod novovzniknuté oddelenia. 
Na novo vzniknutom oddelení investícií a verejného obstarávania v zmysle tejto organizačnej zmeny vzniklo 10 personálne neobsadených pracovných pozícií oproti skutočnému stavu k 1.3.2017, ktoré je potrebné personálne obsadiť na dosiahnutie účelu organizačnej zmeny, a to: 
Asistent / administratívny pracovník odd. investícií a verejného obstarávania 	v počte 1
Vedúci referátu investícií 							v počte 1
Asistent / administratívny pracovník referátu investícií 			v počte 1
	Referent pre výstavbu a investičnú činnosť 					v počte 2

Projektový manažér 							v počte 2
Referent pre verejné obstarávanie 						v počte 1
	Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 				v počte 1
Referent správy miestnych komunikácií III. a IV. triedy 			v počte 1


Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene zo dňa 28. februára 2017 s účinnosťou od 1. apríla 2017
Zamestnávateľ – MČ Bratislava-Nové Mesto v zastúpení starostu (štatutárneho orgánu) Mgr. Rudolfa Kusého, týmto v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, vydal toto rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, ktorým sa pracovná pozícia “Hlavný architekt mestskej časti“ zaradená na organizačnom útvare Miestneho úradu - kancelárie starostu zrušila.
V spojitosťou so zrušením pracovnej pozície hlavného architekta MČ došlo k presunu kompetencií a náplne práce hlavného architekta MČ na vedúcu pracovnú pozíciu vedúceho/vedúcej organizačného útvaru - oddelenia životného prostredia a územného plánovania.
V súvislosti s touto organizačnou zmenou došlo k zániku obsadenej pracovnej pozície hlavného architekta MČ, čím sa tento stal nadbytočným.

