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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Dodatok č. 2 Štatútu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schváleného dňa 14. 12.2004

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami



Dôvodová správa

Návrh sa predkladá z dôvodu vytvorenia novej funkcie - tajomník Miestnej rady,
zmeny komisií MZ ako aj z potreby úpravy organizačnej štruktúry MÚ v dôsledku odčlenenia
agendy v miestnych daniach a pričlenení agendy v oblasti evidencie obyvateľstva a niektorých
ďalších formálnych úprav.



Mestská časf Bratislava-Nové Mesto

Dodatok Č. 2

Štatútu
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM v súlade s § 15 ods. 2, písmeno j), zák. SNR Č. 377/1990
Zb. o hl. meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4, písm. i) a § 13 ods.
4, písm. d) zák. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova čl.
26 ods. 4 písm. b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov

schválilo

na svojom zasadnutí dňa 6. 2. 2007 dodatok Č. 2 Štatútu MČ B-NM schváleného dňa 14. 12.
2004 uznesením Č. 13/32.

§ 1

1. V čl. l ods. l sa za slová .jeho zástupcu" vkladajú slová: "tajomníka miestnej rady".
2. V čl. 8 ods. 6, písm. b) sa za slová "zástupcovi starostu" vkladajú slová: "mesačný plat

a odmeny tajomníkovi MR".
3. V čl. 8, ods. 7 v prvej vete sa za slovami "zástupcom starostu" vkladajú slová:

"tajomníkom miestnej rady".
4. V čl. 9, ods. l text označený podľa abecedného poradia zníe:

"Zástupca starostu sleduje a koordinuje činnosť na úsekoch:

a) sociálna starostlivosť, starostlivosť o zdravie, predškolské zariadenia, základné školy
a školské zariadenia,

b) podnikateľské aktivity,
c) spolupráca samosprávy mestskej časti s poslancami mestského zastupiteľstva,
d) miestne dane,
e) v súlade s Odmeňovacím poriadkom vypracúva návrhy na odmeny funkcionárov

a poslancov,
f) vytvára podmienky pre činnosť poslancov miestneho zastupiteľstva v komisiách a

okrskoch,



g) vypracováva a na schválenie MZ predkladá návrh na úpravu platu starostovi MČ
a miestnemu kontrolórovi,

h) ochrana a tvorba životného prostredia,
i) miestna kultúra a miestna telesná kultúra,
j) verejný poriadok, vrátane spolupráce s mestskou políciou a Policajným zborom SR,
k) výstavba, investície, územný rozvoj a infraštruktúra, cestné hospodárstvo,
l) spolupráca so samosprávami iných miest a obcí a mestských častí,
m) spolupráca samosprávy s obyvateľmi mestských častí, stretnutia s obyvateľmi,

kancelária poslancov, kluby dôchodcov, oceňovanie obyvateľov, Poradný zbor
seniorov, návštevy obyvateľov, účasť pri šetrení sťažností a petícií,

n) divadelná činnosť,

5.) V čl. 9 ods. 2 v prvej vete sa za slovom "spolupracuje" vkladajú slová: "tajomníkom
MR"

6.) V čl. 10 sa doplňa nový ods. 4, ktorý znie:

"Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne
zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady. V jeho
pôsobnosti je:
a) organizuje prípravu návrhov časových a vecných plánov harmonogramu zasadnutí

miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich pravidelnú aktualizáciu,
b) dohliada na prípravu zasadnutí miestnej rady a miestneho :astueiteľstva z hľadiska

dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení MC a Statútu, rokovacích
poriadkov týchto orgánov a ostatných interných dokumentov samosprávy,

c) v rozsahu poverenia starostom koordinuje súčinnosť miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva so zástupcom starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom
a riaditeľmi organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom,

d) zabezpečuje vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva, gesciu poslancov
v okrskoch,

e) plní i ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta.

7.) V čl. 11 ods. 9 znie:
" (9) Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále odborné komisie:
a) mandátovú,
b) návrhovú,
c) finančnú,
d) životného prostredia a verejného poriadku,
e) kultúry a športu,
f) bytovú a sociálnu,
g) územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry,
h) školstva,
i) pre ochranu záujmu pri výkone funkcie funkcionárov MČ".

8.) V čl. 11 ods. 14 sa vypúšťa.
9.) V čl. 15 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová: "a činnosťou tajomníka MR".
10.)V čl. 16 ods. 3 písm. b) znie: "b) oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov".
11.)V čl. 16 ods. 3 písm. e) znie: "e) oddelenie vnútornej správy, školstva, kultúry a športu

- referát školstva, kultúry a športu (vykonáva i úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako
školského úradu).
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12.)V čl. 16 ods. 3 písm. g,) znie: "g) referát miestnych daní"
13.)V čl. 23 ods. l bod 16 sa vypúšťa slovo "obce".
14.)Pozmeňuje sa aj príloha Č. l - Organizačná štruktúra samosprávy a miestneho úradu MČ

B-NM (viď Príloha)

§2

1. Dodatok Č. 2 Štatútu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválilo miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6. 2. 2007 uznesením Č.

2. Dodatok Č. 2 tohto Štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
3. Starosta MČ sa splnomocňuje vydať Štatút v úplnom znení.

Ing. Richard Frimmel
starosta

Bratislava, 6. 2. 2007

----



Organizačná štruktúra samosprávy a miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

I Miestne zastupitel'stvo I I Starosta mestskej časti

1

Sekretariát

I
Matričný

Komisie Miestny Miestna Zástupca starostu úrad
MZ kontrolór rada starostu - personalista

Prednosta Miestneho - tlačový tajomník
úradu - poradcovia

Útvar Sekretariát - civilná ochrana
miestneho zástupcu - požiarna ochrana
kontrolóra starostu H sekretariát prednostu

Organizácie zriadené MZ loddelenie organizačné
(EKO-podnik VPS, a evidencie obyvateľov
Knižnica, Stredisko kultúry)

~ oddelenie IPredškolské zariadenia, verejného poriadku
základné školy a školské
zariadenia

HOddelenie
výstavby a investícií

Školak-klub

oddelenie
l- vnútor, správy, škol., H referát školstva,

kultúry a športu kuktúry a športu

oddeleníe H referát účtovníctva- hospodárske
a finančné

~ referát rozpočtu I

H referát
miestnych dani

oddelenie ~ referát I
- bytové a sociálnych ooatrovateľskei službv

služieb I Detské jasle IKlubv dôchodcov
oddelenie

- podnikateľské,
právne a správy
majetku

oddelenie územného • referát I
l- plánovania a životného životného prostredia

prostredia

oddelenie územného
konania a stavebného
poriadku

oddelenie pre
- správu bytov a

nebytových priestorov



Komisie
MZ

Organizačná štruktúra samosprávy a Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Miestny
kontrolór

Sekretariát
zástupcu
starostu

Útvar
miestneho
kontrolóra

Organizácie zriadené MZ
(EKO-podnik VPS,
Knižnica, Stredisko kultúry)

Predškolské zariadenia,
L-----i základné školy a školské

zariadenia

Starosta mestskej časti

Sekretariát
starostu

- personalista
- tlačový tajomník
- poradcovia
- civilná obrana
- požiarna ochrana

Prednosta Miestneho
úradu

H sekretariát prednostu

H oddelenie organizačné Červenková
a evidencie obyvateľov

1oddelenie Ing. Svetlovský
verejného poriadku

-l oddelenie Ing. Beňová
výstavby a investícií

~ Školak-klub

V
oddelenie

I S
- vnútor.správy, škol., H referát školstva,

kultúry a športu kultúry a športu

oddelenie -l referát účtovníctva In- hospodárske
a finančné

referát rozpočtu V

lreferát
miestnych daní RNDr. Ondrová

- oddelenie referát I
ooatrovateľskei službv

bytové a sociálnych
clu+ieh

Detské jasle IKlubv dôchodcov
oddelenie

f- podnikateľské, Mgr. Strapcová
právne a správy
majetku

oddelenie územného H referát I
f- plánovania a životného životného prostredia I

prostredia

oddelenie územného
konania a stavebného Ing. Mészáros
poriadku

oddelenie pre
f- správu bytov a Ing. Tvrdá

nebytových priestorov

K č.

Matričný
úrad

lužanič
Mgr. Novák

g. Zigová

ančov á

JUDr. Jahelka
Grujbárová

Oborilová
Mgr.Stempelová

ng. Vraniaková
ng. Kamhyiehová


