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Návrh uznesenia: 


Miestne  zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)

- bez pripomienok








































2. Dôvodová správa

Dňa 20.11.2013 bola mestskej časti doručená žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislavy predmetom, ktorej je návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
V súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručí starosta mestskej časti primátorovi hlavného mesta písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v lehote dvoch mesiacov odo dňa požiadania písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.
Návrhom dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“) je navrhnutá  úprava týkajúca podľa dôvodovej správy zlepšenia vzájomnej práce a komunikácie mesta a mestských častí navzájom úpravou čl. 9 ods. 6 písm. f)

Dnešné znenie vybratej časti Štatútu...
„Čl. 9 
Primátor
...
(6) Primátor najmä
...
f) rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
vyhradené mestskému zastupiteľstvu,...“

Návrh:
„V čl. 9 ods. 6 písm. f) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová 
„ak ho požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti“.“

Odporúčané znenie stanoviska:
„Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť bez  pripomienok“
Zastupiteľstvo MČ B- NM uvedený návrh schválilo dňa 17.12.2013 uznesením č 19/26,  ktoré 19.12.2013 bolo zaslané magistrátu mesta Bratislavy.

19/26	Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  14
proti :   0  	                                                                                                      				                           zdržali sa :   1 





Dňa 27.1.2014 bola mestskej časti doručená nová žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislavy predmetom, ktorej je návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, toho istého znenia, ako žiadosť z 20.11.2013. 

V súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručí starosta mestskej časti primátorovi hlavného mesta písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v lehote dvoch mesiacov odo dňa požiadania písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.

Návrhom dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“) je navrhnutá  úprava týkajúca podľa dôvodovej správy zlepšenia vzájomnej práce a komunikácie mesta a mestských častí navzájom úpravou čl. 9 ods. 6 písm. f)

Dnešné znenie vybratej časti Štatútu...
„Čl. 9 
Primátor
...
(6) Primátor najmä
...
f) rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
vyhradené mestskému zastupiteľstvu,...“

Návrh:
„V čl. 9 ods. 6 písm. f) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová 
„ak ho požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti“.“

Odporúčané znenie stanoviska:
„Schvaľuje návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa  čl. 9 ods. 6 písm. f)  -  bez  pripomienok“






























3. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa 
čl. 9 ods. 6 písm. f)


 
07.02.2013




































