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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní 
 

 

A.                                                            s ú h l a s í 

 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je 
spracovaný v súlade so zákonom č. 371/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov 
 

 
B.                                                           o d p o r ú č a 

 
Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi  
doručiť písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  
primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy   
                                                                                     

T : ihneď po podpise uznesenia 

 

 

 
                                                                                              Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                          starosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 26.októbra 2012 schválila zákon, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov 
pod č. 371/2012. 
 
Primátor Bratislavy požiadal starostu mestskej časti listom zo dňa 15.01.2013 sp. zn. MAGS 
OLP-27197/7513, doručeným dňa 18.01.2013 o zaslanie písomného stanoviska miestneho 
zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu. 

Podľa § 7b ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) na prijatie návrhu štatútu 
alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a následné schválenie 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ak v rámci 
prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu alebo jeho dodatku najmenej 10 miestnych 
zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona o hlavnom meste miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené 
vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že miestne zastupiteľstvo sa má jednoznačne vyjadriť 
či súhlasí alebo nesúhlasí s návrhom dodatku k štatútu. 

Na základe schválenej novely zákona o hlavnom meste bolo potrebné zmeniť a doplniť 
jednotlivé ustanovenia Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„štatút“) navrhovaným dodatkom. 
 
Novelou zákona o hlavnom meste boli prijaté nasledovné zmeny: 
 
Terminologicky sa spresnil inštitút hlasovania obyvateľov na miestne referendum a ustanovil 
sa inštitút zhromažďovania obyvateľov obce, pričom pôjde o zhromaždenie obyvateľov 
Bratislavy alebo mestskej časti. 
 
V rámci vzťahov orgánov Bratislavy novela zákona o hlavnom meste upravila ďalej uvedené 
oblasti pôsobnosti: 
 
Z pôsobnosti primátora  sa vypustilo predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu 
a odvolanie námestníkov primátora a určovať im okruh právomocí. Touto novelou sa upravilo  
zastupovanie primátora námestníkmi primátora, ich poverenie a odvolanie primátorom, ktorý 
im určí rozsah zastupovania v písomnom poverení. Upravilo sa tiež riešenie situácie 
v prípade zániku mandátu primátora pred uplynutím funkčného obdobia.  
 
Novelou zákona o hlavnom meste sa z pôsobnosti mestského zastupiteľstva vyčlenilo 
určovanie organizácie magistrátu a schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov 
Bratislavy. Uvedená pôsobnosť patrí primátorovi. Doplnilo sa ustanovenie, podľa ktorého 
primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok magistrátu Bratislavy a poriadok 
odmeňovania zamestnancov Bratislavy, informuje  mestské zastupiteľstvo o vydaní 
a zmenách organizačného poriadku magistrátu Bratislavy. Špecifikoval sa obsah 
organizačného poriadku magistrátu Bratislavy, ktorý vydáva primátor. 
Predmetnou novelou tiež upravilo, že správnym orgánom je Bratislava ako právnická osoba, 
za ktorú primátor koná aj v správnych vzťahoch. Primátor ako štatutárny orgán Bratislavy 
môže rozhodovanie v mene Bratislavy o právach, právom chránených záujmoch alebo 



povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy zveriť námestníkovi 
primátora alebo príslušnému zamestnancovi Bratislavy. 
 
 
 
V rámci vzťahov orgánov mestskej časti novela upravila ďalej uvedené oblasti pôsobnosti:   
 
Z pôsobnosti miestneho zastupiteľstva sa vyčlenilo určovanie organizácie miestneho úradu 
a schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti. Uvedená pôsobnosť 
patrí starostovi. Novelou zákona sa z pôsobnosti starostu vypustilo predkladať miestnemu 
zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu starostu. 
 
Touto novelou sa upravilo aj zastupovanie starostu zástupcom starostu, jeho poverenie 
a odvolanie starostom, ktorý určuje rozsah zastupovania v písomnom poverení a tiež 
riešenie situácie v prípade zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia. 
 
Novelizovaním zákona o hlavnom meste sa doplnilo ustanovenie, podľa ktorého starosta 
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania 
zamestnancov mestskej časti, informuje  mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku mestskej časti. Špecifikoval sa obsah organizačného poriadku 
miestneho úradu, ktorý vydáva starosta. 
  
Ďalej sa novelou upravilo, že správnym orgánom je mestská časť ako právnická osoba, za 
ktorú starosta koná aj v správnych vzťahoch. Starosta mestskej časti ako štatutárny orgán 
mestskej časti môže rozhodovanie v mene mestskej časti o právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy zveriť 
zástupcovi starostu alebo príslušnému zamestnancovi mestskej časti. 
 
 
 
. 
 
 
.  
 
 
 

 
 



MILAN FTAENIK
primator

HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 15. j anudra 2013

MAGS OLP-27197/7513

V6Zenj' pdn starosta,

v prilohe V6m zasielam n6wh dodatku Sututu hlavndho mesta Slor.enskej

republikv Bratislavy (d alej len ,,statut"), kto4. je spracovanli' v sulade so zdkonom

t.371lZ0lZ Z.2.,p.o',,rn sa meni a dopifia zdkon Slovenskej niiLrodnej tady t.37117990

Zb. o hlamom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorsich predpisov

DovolujemsiV6spoiiadafpodl'adl.103ods'2Statutuopisomndstanor,isko

miestneho zastupitellstva k predloiendmu nrlLvrhu. Zilrovei V6s Ziadam, aby stanovisko

miestneho zastupitefstva obsahovalo vfaclrenie, di suhlasi alebo nesrihlasi s ndvrhom

dodatku Statritu, aby bola zrejma viiiBina poslancov Mestskdho zastupitellswa hlavndho

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ldor6 je potrebnri najeho schralenie'

S pozdravom

V6ienj.pdn
Ing. Du5an Pekrir
staro sta

Nf iestn-v urad mestskej dasti

Bratislara-RuZinov
Mierovii 2l
827 05 Bratislava 212
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Dodatok i' ...

Statftu hlavn6ho mesta Slovenskej republilry Bratislaly
z .......'.'. 2013

Mestske zastupitel'stvo hlavndho mesta slovenskej republi$' Bratislarry podla $ 11

ods. 5 pism. a) zikona slovenskej n6rodnej rudy (;.37711990 Zb. o hlavnom meste slovenskej

republiky Bratislave v aneni zfkona E' 535/2008 Z' z' ustanowje:

CI. I

Statut hlavn6ho mesta Slovenskej republiky Bratislaly v zneni dodatkov d' 1 aZd. ".
sa meni a dopiia tallo:

1.Vd'l'5pism'c),d'1.7ods.6pism.h)'il'16,di.18ods'4pism'g)adl.26saslov6
,.hlasovanie oblr-ate1ov" vo vdetkjch tvaroch nahr6dzajir slovami ,,miestne referendum"

v prislulnom tvare.

2.Vdl.5pism.d),dl.7ods.6pism.h),d1.l6a,di'18ods'4pismg)adl'27sar'1pu$fa
slovo ,,verejn6" vo v5etkfch tvaroch.

3. V d.l. 7 ods.6 p{sm. l) sa r,lpustajir slovd ,,volif na niiwh primatora ni{mestnikov

primiitora a uriovat' im okruh priivomoci a odvoliivaf iclt "'

4. V i.1. 7 ods. 6 sa v1,prist'a pismeno n). Dotefajsie pismen6 o) ai z) sa oznadujri ako

pismerui n) aZ Y).

5. V dl.9 odsek I znie:

,,(l) Prim6torje vfkonnfm orgdnom Bratislary a zastupuje ju navonok Primftor

je StatutSrnlm orgiinom'Bratislar,y. Pdmdtor m6ie rozhodor.anim o pnlvach, pr6vom

chrrirrenlicbziujmochalebopovinnostiachfyzickfchos6baprdvnickfchos6bvoblasti
verejnej sprdv-v pisomne poi.erit' ndmestnika prim6tora alebo zamestranca Bratislaly'

lou"r"ny 
- 
o,itn..t"it primiitora alebo zamestnanec Bratislar'y rozhoduje v mene

Bratislavy v rozsahu v)'rnedzenom v pisornnom povereni'"'

Pozndmky pod biarou k odkazom 14 aZ 16 sa qpriSt'ajir'

6. V dl. 9 ods. 6 pism. h) sa qpri5rajri slovri ,,niimestnikov pdmriLtora a ''

1. V dl. 9 sa odsek 6 dopida pismenom o), ktord znie:

,,o) q.d6va p.u"o*g poriadok, crganizai.nf poriadok magistratu Bratislary a poriadok

odmeiovania zamestnancov Bratislar'ry; informuje mestsk6 zastupiteLstvo o rydani

a zmendch organizadndho podadku magistrdtu Bratislavy'"'

8. f t. | 0 rriitane nadpisu znie:
,,c1. 10

Zastupovanie Primiitora

(1) Primritora zastupujir traja namestrfci prim6tor4 ktorfch spravidla na 
_ 

cel6

funkdni obdobie poveruji zastupcvanim primi{tor z radov poslancov mestskdho



9.

10.

zastupitefstva. Pri povereni primiitor zrirovefi urdi, ktor'.i nrimestnik ho zastupuje
v pripade jeho nepritomnosti alebo nespdsobilosti na r,likon funkcie (d alej len ,,prrf
ndmestnik prim6tora") a v akom poradi ho zastupujrl ostatni ndmestnici.

(2) Primdtor je povinni poverif zastupovanim n6mestnikov primiitora do 60 dni
od zloZenia slubu primdtora; ak tak neurobi, niimestnikov primiitora zvoli mestskd
zastupitefstvo.

(3) Primdtor m6Ze ndmestnfta primStora kedykofvek odvolat'; v takom pripade
poveri zastupovanim novdho niimestnika primiitora do 60 dni od odvolania niimestnika
primiitora.

(4) Ndmestnik primritora zastupuje primiitora v rozsahu urdenom primiltorom
v pisomnom povereni.

(5) Ak zanikne mandiit primiitora pred upll'nutim funkdndho obdobia, plni rilohy
primiitora v plnom rozsahu pnj nrimestnik primrltora. Zastupovanie sa skond.i zloienim
slubu novozvo lendho primetora.".

V i.l. 11 ods.4 sa slovii,Bism. l) ai o), u) az)" nafuiAzajf slovami,,pism. D aZ n), t)
a v)".

il. 15 sa dopiia odsekom 3, klory znie:

,,(3) Organizaciu magistr6tu Bratislavy, n6plne Einnosti irtvarov magistr6tu
Bratislaly apodet zamestnancov magistrAtu Bratislavy ustanor,uje organizadnj,
poriadok magistrdtu Bratislar,y, klory vydri prim6tor.".

V dl. 18 ods. 4 pism. k) sa vypu5t'ajri slovd ,,volif a odvoliivat' na ni{r,rh starostu
zdstupcu starostu a urdovat' mu okruh priivomoci,".

V dl. 18 ods. 4 sa rypri5t'a pismeno m). Doterajiie pismen6 n) aZ y) sa oznadujri ako
pfsmend m) aZ x).

V dl. 20 odsek 1 znie:

,,(1) Starosta je r'1,konn1fon orgilnom mestskej dasti, zastupuje ju navonok.
Starosta je Statut6mlm orgrlnom mestskej d.asti. Starosta m6Ze rozhodovanim o pnivach,
prdvom chrd:renfch ziujmoch alebo povinnostiach Szickych os6b a pr6vnickych os6b
v oblasti verejnej spr6\.y pfsomne poverit' zrlsfupcu starostu alebo zamestnanca mestskej
i.asti. Poverenf zdstupca starostu alebo zamestnanec mestskej dasti rozhoduje v mene
mestskej dasti v rozsahu r.Tmedzenom v pisomnom povereni.".

V dl. 20 ods. 6 pism. h) sa qpuifajri slov6 ,,n6lrh na vol'bu a odvolanie zAstupcu
starostu,".

V dl. 20 sa odsek 6 dopiia pismenom n), ktord znie:
,,n) ryd6va pracor.n;i poriadok, organizadnf poriadok miestneho uradu a poriadok
odmeiol-ania zamestnancov mestskej dasti; informuje miestne zastupitelstvo o lydani
a zmeruich organizadndho poriadku miestneho uradu.".

11.

12.

13.

i4.

15.



16. Cl. 2l vritane nadpisu znie:

,,et. zt
Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zristupca starostu, ktordho spravidla na celd firnkdnd
obdobie poveruje zastupovanim starosta z radov poslancov miestneho zastupitetstva.

(2) Starosta je poviruy poverif zastupovanim svojho ztistupcu do 60 dni od
zloZenia sl'ubu starostu; ak tak neurobi, zastupcu starostu zvolf miestne zastupitefstvo.

(3) Starosta mOZe ziistupcu starostu kedykoll'ek odvolat'; v takom pripade poveri
zastupovanim novdho z6stupcu starostu do 60 dni od odvolania zdstupcu starostu.

(4) Z6stupca starostu zastupuje starostu v rozsahu urdenom starostom

v pisomnom povereni.

(5) Ak ide o mestsku dasf s viac ako 40 000 oblwatel'mi, starosta m6Ze

zastupovanim poverit dvoch ziistupcov starostu, pridom zdrovei urii poradie, r' akom

ho zastupujri 'r- pripade jeho nepritomnosti alebo nesp6sobilosti na Wkon flmkcie.

(6) Ak zanikne mand6t starostu pred uplynutim funkdndho obdobia, plni ulohy
staroshr v plnom rozsahu zdstupca starostu; ak sLi povereni zastupovanim dvaja
zdstupcovia starostu, plnia tieto ulohy v poradi, v ktorom boli povereni za zdstupcov

starostu. Zastupovanie sa skondi zloZenim sl'ubu novozvolendho starostu.".

V dl. 25 ods. 1 prvd veta znie: ,,Odbornd, administrativne a organizadnd prdce srivisiace

s plnenim uloh miestnych orgdnov plni miestny frad.".

V dl. 25 ods. 2 pismeno a) mie:
,.a) riadi prricu miestneho riradu,".

il. 25 sa dopiria odsekom 3, klor'.i znie:

,,(3) Organizr{ciu miestneho uradu, ru4plne dinnosti ritvarov miestneho uradu

a podet zamestnancor- mestskej tasti ustanoluje organizaEnf poriadok miestneho uradg
lcorf wdri starosta.".

cl. II

Tento dodatok nadobuda Litinnost' 2013.

Milan Ftadnik
prim6tor

l1

18.

19.



D6vodovd sprriva

Vleobecnri tast'

Narodn6 rada Slovenskej republiky dila 26. okt6bra 2012 schvrflila ziiLkon, ktorjm sa

meni a dopiia zikon Slovenskej ruirodnej rady t,. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislaly v zneni neskor5fch predpisov (d'alej len ,,ziikon o hlar.nom meste").

Zrlkon bol vrdtenf prezidentom Slovenskej republiky z ddvodu nesprdvne uvedendho
d6tumu v prechodnfch ustanoveniach. Nrlrodnd rada Slovenskej republiky opatovne
prerokovala a schvdlila zakon 27. novembra 2012. Zakon bol publikovanf v Zbierke zdkonov
pod t:.37112012 (d alej len,,zrAkon").

Zdkon Slovenskej n6rodnej ndy d. 17717990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej

republiky Bratislave v meni neskortich predpisov sa zosuladuje so ziikonom Slovenskej
narodnej rudy L 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni ziikona d. 102/2010 Z. z.

Na zi6klade schvdlenej novely zikona o hlavnom meste je potrebnd zmenit' a doplnif
jednotlivd ustanovenia Statritu hlavndho mesta Slovenskej republiky Bratislar'y (dalej len

,, Statut") navrhovanf m dodatkom.

Osobitnd iasf

KiI. I

K bodu 1

In5titut hlasovania obyvatel'ov sa temrinologicky spresiuje na miestne referendum

v sriLlade s Ustavou Slovenskej republiky a tpravou v1-konanou v zilkone o hlavnom meste'

K bodu 2

Terminol6gia Statutu sa zosriLladuje so zdkonom o hlavnom meste a s Ustavou

Slovenskej republiky, ktor6 ako jeden zo sp6sobov uskutodfiovania samosprdly obce

ustanor,uje in5titrit zhromaidenia obyvatel.'ov obce, v tomto pripade pdjde o zhromaidenie
obyr-atelov Bratislaly alebo mestskej dasti.

K bodu 3

Vypri5fa sa ustanovenie, podla ktordho mestskdmu zastupitel'stw je r.yhradend volit'
na ndLr,rh primiitora niimestnfl<ov primiitora a urdovat' im okruh prdvomoci a odvol6r'ar' ich
v nadviiznosti na osobitnri iprar,u zastupovania primiitora upravenri v $ 12a zrikona o hlarmom
meste a nawhnutf v dl. 10 dtatftu.

K bodu 4

Z p6sobnosti mestskdho zastupitefstva sa lyi.lefiuje urdovanie organiziLcie magistrdtu

a schvalovanie poriadku odmeior.ania zamestnancov Bratislavy, tieto predpisy vyddva
primritor podla $ 12 ods. 6 zdkona o hlavnom meste,



K bodu 5

SprdvnS'm orgrrnom, tak ako v infch obciach a mest6ch. nie je primritor Bratislar,y, aleBratislava ako prii.vnickii osob4 za ktoru primdtor torre ui ., sprrir,nych (administratitno_prdrnych) vzfahoch. primritor Bratislar.y ako statutrimy orgrin Brjisravy *o). ,o"t oJou*i"ri mene Bratislavy o priivnych pgT:-:h priimych ,uq"t*ror_ v oblasti i.*iG ,0.* ^*ifndmestnikovi primiitora alebo prislu3nemu zamestnanc;vi gratislaw.

K bodu 6

... vypfsfa sa z pdsobnosti prim6tora predkradad mestskdmu zastupitetstvu niivrh navol'bu nrimestrrikov primiitora v nadvaiznosti na osobitnu ,rprar,u zastupo""ri" iri-a**upravenri v $ 12a zikona o hlavnom meste a navrhnutri v i.l. 10 Statutu.

K bodu 7

Do pdsobnosti primritora sa dopiia ustanovenie, pod.r'a lcordho vydriva pracovn;i.poriadok, organizadn! poriadok magistr6ru Brarislavy a poriadok 
"d-"i;;#;;;.iJ*.ouBratislav-v; informuje mestskd zastupiterswo o ryi*i u ,..nrich organizadndho poriadkumagist*itu Bratislar'y. uvedenii p6sobnost' je up.u*ri u $ 12 ods. 6 ziikona o hlavnom meste.

K bodu 8

Upravuje sa novd znenie dl. i0 statlitu, ktord obsahuje zastupovanie primiitoranrimestnikmi primritora, ich poverenie a odvolanie primritorom. Rozsah zastupovania urdujeltimfior 
'pfsomnom 

pou"."ni- z3rovei ru optu:o.1. 
-ri*senie 

sitwicie u pJpua" 
'.iortomfiltu nfgytora.pred uplynutfm tunki.ndho obdobia. Novd znenie dr. ro sturitJi" 

"p.*."ev stlade s $ 12a zrikona o hlar.nom me$e.

K bodu 9

Navrhovanii zmena srivisi s rlpustenim pismena n) v dl. 7 ods. 6 jtatLitu, preto Jepotrebnd zmenid oznadenie pismen v fi. t t oas. +itatutu.

K bodu 10

listanowje sa predmet ripra'y organizatndho poriadku magistriiLtu Bratislary. podr.'a
$ 12. od;. 1 u 

. g*.j vety g 14 ods. i zrikona o hiu-orn meste, organizadnf poriadok
lYci.stritu Bratislarry rydrira primritor. uvedend sa nawhuje doprnit' do dl. 9 ods. 6 a do dl.15 ods. 3 Statftu.

Kbodu 1l

. - vyprist'a sa z pdsobnosti starostu predkladaf miestnemu zastupitel'srvu nii'rh na vol'buodvolanie zistupcu starostu v nadviiznosti na osobitnri ripravu zastupovania starostu uprave iv $ l7a zlkona o hlarnom meste a nar.rbnutri v dl. 2 t Stairitu.

K bodu 12

Z posobnosti miestneho zastupiterstra sa lydleiuje urd.ovanie organiziicie miestaehofLradu a schvafor-anie poriadku odmeiovania zamestnaicov mestskej Easd, tieto preJpisy
rydiiva starosta podl'a $ 17 ods. 5 ziikona o hlavnom meste.

H



K bodu i3

Sprivnym org6rom, tak ako v infch obciach a mest6ch' nie je starosta mestskej dasti'

ale mestska, dasf uto prar1]i"rJ iloi u iitoottt starosra konil aj v sprdvnych (administrativno-

privnych) vzfahoch. Starosti;;;tfu iasti ako Statutemy orgrtur mestskej dasti m6Ze

rozhodovanie \r mene mesmG dasti o prdvnych pomeroch prdmych subjektov v oblasti

verejnej sprdvy zlr"rif ,*tup"oXi tilttti"'a"t" ptitlosn6ttto zamestnancori mestskej iasti'

Kbodu 14

VlpuSt'a sa z pdsobnosti starostu predkladat' miestnemu zastupitefst!'tl n6rrh na vol'bu

a odvolanie zestupcu ,r*or* l-"uJ"a'^o*i na osobitnri tpralu zastupovania starostu

"pr"t.*l S f Z" ikotu o }tluut'om meste a navrbnutt v dl' 21 Statutu'

K bodu 15

Do pdsobnosti staro$u sa dopiia ustanovenie, podla ktoreho rryddva pracovni

poriudJ," "ig*i*""y 
potiuaot miestneho riradu a -poriadok 

odmeflovania zamestnancov

"**l'["i'r""i; *r"t*t;i, *"itte -t*pi[rtt* o^t7-aut" a zmeniich organizadndho poriadku

;;;;G rurti' ut.a.na p6sobnosf je uiravend v $ 1 7 ods. 5 zakona o hlavnom meste'

K bodu 16

Upraluje sa nove znenie dl' 2l' ldord obsahuje zastupovanie starostu zdstupcom

starostu, jeho povererue ;;;thtt; starostom Rozsah zastupovania urduje starosta

v pisomnom povereni' Zd;*i. ;;praruje rie5enie 
. 
situ6cie v pripade zrAniku manddtu

starosru pred uplynutim n 
"tirhr"-.t.i"Uiu. 

tqoug znenie dl. 21 Statutu je upra-ren€ v srilade

s $ 17a zdkona o hlarmom meste'

K bodom l7 a l8

V sulade s $ 19 ods' I a3 zikonao hlavnom meste sa upraruje p:tl'u""yt miestneho

uraduapdsobnort'pt.aoo'tt',poalaldor6hoprednostamiestnehouraduriadipracumiestneho
uradu.

K bodu 19

Ustanowje sa predmet irpravy organizadndho poriadku miestneho uradu' Podfa $ 17

ods. 5 a $ 19 ods. 1 zdkona o hlarTrom meste' organizadnf pori d$ Tt-"tqtho 
uradu vyd6va

starosta. Uvedend ,u ou-hl'j" dopinif do dl 20 ods' 6 a do dl' 25 ods' 3 Statutu'

K EI. II

Vzbladom k diike schval ovacieho procesu dodatku Statritu' predpokladi sa

predloZenie ndwhu na ror.lu*i. -".t"rcho zastupitelstva v m6ji 2013, kedy bude doplnend

;i usrano\''enie o ridinnosti dodatku Statutu'

Prim6tor poZiadal starostov mestsloj'ch dasti o zaslanie pripomienok mestskej dasti

k predloZendmu ndvrftu ao ]J"ifto In"'iu"u odo dfia poZiadania' pripomienkl sti v prilohe'

Mandatovdkomisianarokovanidf,al0.l.2013nrllrhdodatkrrStatufuvzalana
vedomie.



V_yhodnotenie pripomienok mestslg,ch iastf
:T_"".oyly na z{ktade zrikona i. iiiniif'2.srovenskej nrirodnej rady i. SlzttsgO [n. f,Bratislave v znenf ne-skor$ich predpisov

k n{r.hu- dodatku itatritu, 
_ 
ktory je

,2,, 
ktorym sa meni " Aopitu 

"elootrravnom meste Slovenskej republiky

, P;imAtor listom zo dira 4. 12.2012 poiiadal starosods. I sutLitu hlavndho ..stu stou.nrkej repubrikv 
"'""^L 

3^:t_ttun"n 
dasti podl'a dr. I03

mestskej dasti k predrozendmu nivrhu do-ffidffi;:il"::T:ffi";ffiH1" pripomienok

P.
c.

Mestslai
iast'

Pripomienka

IT

Vyhodnotenie

I funovo v4rv)Eurtr u. zuot tu tt z Ig. 12.2012 _
mrestne zastupiteJtrvo srihlasi bez
pnpomienok s niiwhom dodarku Statutu.2. Devfn

3. Devfnska
Novai Ves

T i.+ -+^-^
n Dtbrav-ka- !rr. Jror u5ru _ rlema zasadne pripomienky

k predloZenemu ndwhrr

k niiwhu dodatku Statritu.

Uznesenie d. r4o /@ z 2g Ji. m2 _-
nuestne zastupitel'stvo odporud.a schviilit'

fi:iJ;T:i; Fy+j#al4j,eqqj_--

5. Jarovce
6. Karlova

Ves
7. Lamad
8. Novd

I\ifesto
9. PetrZalka-
I0. Podunajskd

Biskupice

11. Rada

k ;;,";;;",k". ;l:il:f ' 
nema P rt Pom i enrtT

t2. Rusovce
13. I Ruiinov List starn<t''- - ^llr-l-lllli
14. JStardMG- --.-- -.'1 ""*: - rr]r5tsl1.a casl nema

pnDomlenkv k niv"l",, ,r^r^rr.. - .- ,
15. Vajnory Hv'rurE;r!r, v, zyJtzuIZ z lZ. 12.2012 _

mrestne zastupitetstvo dodatok Statutu berie
na vedom ie bez nrioomieno!.

,T:1:T: 
r?'Tpiret,srvo nemii pripomienky

x navrhu dodatku Statritu.

16. Vrakuiia
17. Zrihorskri

Byshica



-

I

Uznesenie E'4120'l.3
zo dia 10' 1' 2013

Mand6tovd komisia mestsk€ho zastupiteLstva po prerokovani materiStu

berie na vedomie

dodatok Statiltu hlavn6ho mesta Stovenskei republiky Bratislavy'

Hlasovante:
ilffi;i, ; - za 4, Proti o' zdrzal sa o

za s pravnost:,St l.f#*i:X!nflil?:il**

8
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