
Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 17 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov vydáva 
tento: 

Dodatok č. 1 k Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Čl. 1 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vydaný rozhodnutím č. 
10/2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 30. januára 2019 sa mení a doplňa takto: 

1. V Čl. 2 ods. 1 sa za slová „kancelária prednostu" vkladá čiarka a slová: „stavebný úrad". 

2. V Čl. 2 ods. 4 písm. c) znie: 
„c) stavebný úrad" 

3. V Čl. 2 ods. 5 sa slová „oddelen ie územného rozhodovania a stavebného poriadku" nahrádzajú 
slovami „stavebný úrad". 

4. V Čl. 4 ods. 3 znie: 
„Stavebný úrad zabezpečuje: 

vydávanie územných rozhodnutí a ich zmien, 
overovanie dodržania podmienok určených v územných rozhodnutiach a vydávanie 
záväzných stanovísk podľa§ 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady, 
vydávanie stavebných povolení spojených s územnými rozhodnutiami na stavby a ich 
zmeny, 
vydávanie stavebných povolení na stavby a ich zmien, 
vydávanie rozhodnutí o dodatočnom povolení stavieb a ich zmien, 
vydávanie rozhodnutí o odstránení stavieb, 
vydávanie povolení na terénne úpravy a ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace 
práce, 
vydávanie kolaudačných rozhodnutí (pokiaľ si vyžadovali stavebné povolenie, okrem 
prípadov, kde stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie v zmysle § 81c stavebného 
zákona), 
vydávanie rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, 
vydávanie rozhodnutí o nariadení vyprataní stavieb a zabezpečovac ích prácach, 
vydávanie nariadení o nevyhnutných úpravách a údržbe stavieb, 
vydávanie nariadení obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby, 
výkon štátneho stavebného dohľadu (výzvy na urobenie nápravy alebo upozornenia 
iných zodpovedných orgánov, aby vykonali potrebné opatrenia; orgán štátneho 
stavebného dohľadu je oprávnený zisťovať skutočnosti podľa § 98 ods. 2) stavebného 
zákona), 
vydávanie rozhodnutí, ktorými nariadi urobiť nápravy a zastaviť práce na stavbách, 
rušenie na základe protestu prokurátora rozhodnutí alebo opatrení stavebného úradu, 
vydávanie rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch podľa stavebného zákona, 
vydávanie oznámení k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám 
a udržiavacím prácam, 
určovanie, že ohlásené drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce možno 
uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 
určovanie postupu v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti 
alebo pri ich bezprostrednej hrozbe, 
evidovanie a ukladanie územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie stavieb, 
písomností týkajúcich sa rozhodnutí a iných opatrení, ktoré vydáva stavebný úrad, 
obeh písomností na podpis oprávneným osobám, 
materiálovo-technické vybavenie stavebného úradu, 



úlohy príručnej registratúry stavebného úradu, 
vydávanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí pre miestne komunikácie III. a IV. 
triedy a účelové komunikácie a ďalších rozhodnutí a opatrení v zmysle cestného 
zákona, stavebného zákona a ďalších právnych predpisov, 
evidovanie a ukladanie územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie stavieb, 
písomností týkajúcich sa rozhodnutí a iných opatrení, ktoré vydáva špeciálny stavebný 
úrad, 
úlohy súvisiace s pomenovaním ulíc a verejných priestranstiev, 
úlohy súvisiace so súpisnými a orientačnými číslami , 
úlohy súvisiace so zápisom adries do registra adries, 
úlohy v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znen f 
neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov." 

5. Schéma organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa 
nahrádza novou schémou organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku. 

Čl . 2 
Účinnosť 

Tento dodatok k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nadobúda účinnosť 18. februára 2019. 

. Zuzana Aufricht vá 
stka mestskej ča ti 
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