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Dôvodová správa
V súvislosti s prípravou novej organizačnej štruktúry, ako aj ukončením poverenia Ing. Jána Mišečku vedením oddelenia technických činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a za účelom racionalizácie práce a zefektívnenia činnosti na danom úseku navrhujeme zrušiť oddelenie technických činností a vytvoriť referát investičného rozvoja. Novozriadený referát v počte 4 zamestnancov, z toho jedna na materskej dovolenke, bude organizačne začlenený k oddeleniu správy miestneho majetku od 1. júla 2007.
Tento zámer sa realizuje doplnením článku IV odsek 3, písmeno f) vložením odrážky s názvom „referát investičného rozvoja“. 
O náplň činnosti nového referátu je doplnený čl. XXI novým odsekom č. 2. Doterajší článok XXVI obsahujúci náplň činnosti oddelenia technických činností, bude vypustený.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 18.6.2007.



























NÁVRH
Doplnok č. 9
Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti
 Bratislava-Petržalka
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka z 26. marca 1996 v znení doplnkov č. 1 až 8 sa mení a dopĺňa takto:
§ 1

V článku IV odsek 3 písm.f/ sa vkladá odrážka s textom v  znení:
	referát investičného rozvoja


	V článku XVI:

1.1. doteraz neoznačený odsek sa označí číslom 1.
1.2. sa vkladá nový odsek č. 2 v znení:
„Referát investičného rozvoja zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru, najmä:
a)zabezpečuje komplexnú prípravu a realizáciu stavieb financovaných z rozpočtu mestskej časti a technický dozor investora,
	zabezpečuje realizáciu výstavby drobnej architektúry,
	zabezpečuje správu a dopravné značenie komunikácii III. a IV. triedy,

zabezpečuje opravu a údržbu dopravného značenia, na komunikáciách III. a IV. triedy,
zabezpečuje údržbu kanalizačných vpustí komunikácií III. a IV. triedy,
zabezpečuje údržbu a opravu informačného systému,
zabezpečuje údržbu cyklistických trás,
zodpovedá za vianočné osvetlenie mestskej časti,
zabezpečuje údržbu a prevádzkovanie polievacích vodovodov
zabezpečuje správu nehnuteľností,
zabezpečuje činnosť štábu zimnej služby.“

3. Čl. XXVI – „vypustený“

§ 2
Tento doplnok nadobúda účinnosť 1. júla 2007.




Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.    
                     starosta	

