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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo    


z r u š u j e


Uznesenie č. 13/27, ktoré bolo prijaté na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konanom dňa 14.12.2004.  




a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami


































Dôvodová správa

V záujme zjednotenia používaných označení všeobecne záväzných právnych predpisov prijímaných miestnym zastupiteľstvom ako aj za účelom zjednotenia formálnych náležitostí pri príprave všeobecne záväzných predpisov a za účelom stanovenia jednoznačného procesu interného schvaľovania a pripomienkovania všeobecne záväzných právnych predpisov, bola oddelením právnym, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov vypracovaná Smernica k prijímaniu Všeobecne záväzných nariadení a zásad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte len „smernica“). 

Smernica ako interná norma miestneho úradu nadobudla účinnosť dňom 19.06.2015. Do účinnosti smernice platili Pravidlá pre prípravu a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava (ďalej v texte aj ako „Pravidlá“). Smernica okrem toho, že obsahuje podrobnejšiu úpravu vo vzťahu k formálnym náležitostiam všeobecne záväzných noriem a úpravu procesu interného pripomienkovania návrhu, určuje kedy obec/mestská časť prijíma všeobecne záväzné nariadenie, napr. splnomocňujúce ustanovenie zákona pri prenesenom výkone štátnej správy v otázkach samosprávy (pozitívne vymedzenie) a zároveň určuje možnosti/okruhy kedy je možné prijať zásady, ktoré svojím charakterom predstavujú internú normu miestneho úradu, avšak svojím obsahom sa týkajú aj širšej verejnosti (obyvateľov mestskej časti), napr. zásady vybavovania petícií a sťažností.

Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že pravidlá hovoria o forme spôsobe a lehotách prijímania VZN avšak sú určené výhradne dovnútra úradu a nie sú žiadnym spôsobom určujúce pre obyvateľov mestskej časti. Nakoľko Pravidlá svojím obsahom v súčasnej dobe už nepostačujú a v plnom rozsahu ich nahrádza smernica, je potrebné uznesenie č. 13/27 zrušiť.   



 

