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Návrh na uznesenie





Všeobecne záväzné nariadenie č. ___ /2007

Zmena Štatútu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podaní žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Zmenu Štatútu mesta Žilina


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Zmeny Štatútu mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

Termín:	26. 04. 2007
























Dôvodová správa





Štatút mesta Žilina v platnom znení v čl. 25 ods. 4 upravuje organizačné členenie mestského úradu na jednotlivé oddelenia. Súčasne platný Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline vo svojich záverečných ustanoveniach zveruje zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku schvaľovať Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ust. § 11 ods. 4, písm. i) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
	
Vzhľadom k tomu, že problematika určovania organizácie mestského úradu je v súčasnosti riešená duplicitne v dvoch dokumentoch schvaľovaných mestským zastupiteľstvom je potrebné jednoznačne ponechať úpravu organizačného členenia mestského úradu v jednom kompletnom dokumente, ktorým je organizačný poriadok určujúci nielen členenie mestského úradu ale aj podrobnú úpravu kompetencií jednotlivých organizačných útvarov ako aj vzťahy podriadenosti, zodpovednosti a kontroly. 

V náväznosti na vyššie uvedené navrhujeme vypustiť zo znenia platného Štatútu mesta Žilina v čl. 25 ods. 4 doterajší text a nahradiť ho novým znením, ktoré zvýrazňuje pôsobnosť mestského zastupiteľstva jednoznačne určovať organizáciu mestského úradu predpísaným spôsobom schvaľovania organizačného poriadku ako dokumentu upravujúceho členenie, štruktúru, kompetencie, zodpovednosť a kontrolu Mestského úradu v Žiline






















Materiál



Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mení

Štatút mesta Žilina

č. ___ /2007


Zmena čl. 25 ods. 4

Pôvodné znenie: 

Mestský úrad sa člení na:
	úsek prednostu,

útvar hlavného kontrolóra,
oddelenie organizačné, personálne a hospodársko-prevádzkové,
oddelenie finančné,
oddelenie informatiky,
oddelenie dopravy a životného prostredia,
oddelenie majetko-právne a podnikateľskej činnosti,
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku,
oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry,
oddelenie sociálne,
oddelenie bytové,
oddelenie vnútorné a kultúry.
Podrobnú úpravu náplní a činnosti jednotlivých oddelení upravuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý vydáva primátor mesta.

Nové znenie: 

Organizáciu mestského úradu určuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
Podrobnú úpravu náplní a činnosti jednotlivých oddelení upravuje organizačný poriadok mestského úradu


