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Yážený pán starosta,

mestské zastupitelistvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na svojom

zasadnutí dřn 27. 06.2012 prijalo uznesenie č. 63212012, kde v časti D žiaďalo primátora

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby zaháj\l práce na novelizácii Štatútu

hlar,ného mesta Slovenskej repubiiky Bratislavy (ďalej len,,štatút..) nasledovne :

1. doplnenie č1' 56 ods. 4 v znení Bratislava poskýne mestským častiam Íaz za štvďrok

k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvďroka zozluam nehnuteťností

nachádzajucich sa na izemí príslušnej mestskej časti, za ktoré bola lryrubená daň

z nehnuteťností s uvedením Úšky r,yrubenej dane a s jej ýpočtom.

2. doplnenie čl. 5.| ods. 3 Mestská časť oznámi Bratislave Íaz za štvďrok rozdiely

vo r,yrubení dane za nehnuteťnosti nachádzajitce sa na ízemí mestskej časti, zistené

nazáklade svojej evidencie azoznamlpredloŽeného Bratislavou podťa čl. 56 ods. 4.

Návrh dodatku štatútu bol na zékJade čl. 103 ods. 1 štatutu prerokovaný s mestskými

časťami Bratislavy. V prílohe tohto listu Vám zasielam vyhodnotenie pripomienok mestských

častí Bratislar,y a znenie návrhu dodatku štatútu nuLáůdud" akceptovania pripomienok

mestských časti'

Další postup schvaťovania dodatku štatútu je upravený ustanovením čl. 103 ods. 2

štafutu nasledovne: ',Po prerokovaní návrhu štatutu alebo jeho dodatku v komisiách

mestského zastupitel'sfua požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko



miestneho zastupiteťstva k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho

zastupitelistva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné ryjadrenie, na iné lyjadrenia sa

neprihliada. Starosta doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteťstva

do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote písomné

stanovisko miestneho zastupiteťstva nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteťstvo

s predloŽeným návrhom súhlasí....

Vzhťadom na prezentovaný legislatívny názor poslancov mestského zastupiteťstva Vás

žiadam, aby pri príjímaní uznesenia miestneho zastupiteťstva bola doďržaná formulácia

súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska, nakofko na iné q,jadrenie sa neprihliada (napr.

neprihliada sa na vyj adrenie,,miestne zastupiteťstvo schval'uj e..).

Yažený pán starosta, v súlade s citovaným ustanovením čl. 103 ods. 2 štatútu si Vás

dovoťujem požiadať o zabezpečenie zaslania písomného súhlasného alebo nesúhlasného

stanoviska miestneho zastupiteťstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

S pozdravom

Príloha:
Vyhodnotenie pripomienok mestských častí.

Yážený pán
Mgr. Rudolf Kusý
starosta
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