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Návrh uznesenia:

M i e s t n e       z a s t u p i t e ľ s t v o


s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 
a)  bez pripomienok


b)  s pripomienkami


























2. Dôvodová správa:

Návrh dodatku Štatútu účelového mimorozpočtového fondu upravuje v čl. 2 ods. 2 kompetencie pri rozhodovaní výšky oprávnenia starostu mestskej časti pri použití prostriedkov fondu.
Podľa doterajšieho znenia starosta rozhodoval o použití prostriedkov fondu podľa čl. 2 ods. 2 až ods.  4 v plnom rozsahu.
Zavádza sa horná hranica pre rozhodovanie starostu, nad ktorú je v rozhodovaní oprávnené zastupiteľstvo. Horná hranica pre rozhodovanie starostu je do 6 639 € vrátane.
Návrh bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a 17.9.2013 miestnou radou. Pripomienky sú zahrnuté do návrhu materiálu
	







































3. Návrh dodatku č. 1 Štatútu…

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
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                                                                    Dodatok č. 1

ŠTATÚTU
účelového mimorozpočtového peňažného fondu  mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto
schváleného dňa 20. 4. 2004 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -  Mesto č. 9/08 

Čl. I

 					    
1 . Čl. 4 ods. 2  znie :

2. a) podľa čl. 2 ods. 2 až 4 do 6 639 € vrátane rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
    b) podľa čl. 2 ods. 2 až 4 nad 6 639  € rozhoduje miestne zastupitelstvo po prorokovaní vo vecne príslušnej komisii a po prorokovaní vo finančnej komisii

2. Čl. 5  text článku je zrušený
- 

ČL. II


1. Účinnosť dodatku Štatútu

Dodatok č. 2 Štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.



                                                                                                   Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                           starosta










4. návrh úplného znenia Štatútu …


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
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ŠTATÚT
účelového mimorozpočtového peňažného fondu  mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto
schválený dňa 20. 4. 2004 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/08 v znení dodatku č. 1 

						Čl. 1
Zriadenie fondu

Fond sa zriaďuje v súlade s § 30 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písmeno g zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov ako účelový mimorozpočtový peňažný fond

						Čl. 2
Tvorba fondu

Fond sa tvorí  :
1. z prebytku hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok maximálne do výšky 50% prebytku
2. zo zostatku fondu z minulých rokov
3. z grantov - sponzorských darov
4. z iných príjmov

Čl. 3
Použitie prostriedkov fondu

Fond sa použije na :
1. priamo v súlade s presným účelovým určením darcu
2. kultúrnu, osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť
3. sociálnu pomoc a podporu
4. školstvo - vzdelávanie
5. verejnoprospešnú činnosť
6. telovýchovnú a športovú činnosť

 					    
Čl. 4
Rozhodovanie o použití zdrojov fondu

O použití zdrojov fondu rozhoduje :
1. o prebytku hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
2. podľa čl. 2 bod 2 až 4 rozhoduje v plnom rozsahu starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2. a) podľa čl. 2 bod 2 až 4 do 6 639 € vrátane rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava -Nové Mesto
    b) podľa čl. 2 bod 2 až 4 nad 6 639 € rozhoduje miestne zastupitelstvo po prorokovaní vo vecne príslušnej komisii a po prorokovaní vo finančnej komisii


Čl. 5
Prechodné ustanovenie

	Rozhodovanie o prebytku hospodárenia rozpočtu za rok 2003 sa riadi čl. 4 bodom 2.
                                                                      Zrušený


Čl. 6
Účinnosť štatútu

Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.


								Ing. Richard Frimmel
									starosta


Bratislava ….2013 
                                                                                                   Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                           starosta



