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FEBRUÁR 2015



NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015.

- bez pripomienok

- s pripomienkami











































Dôvodová správa



	V súlade s Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 a § č. 12 ods. 1 zákona SNR č. 479/2010 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladáme na schválenie Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015.

	V návrhu sú zapracované školské prázdniny, dni pracovného pokoja a štátne sviatky v roku 2015. 

	Materiál bol predložený na pripomienkovanie do všetkých Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a na rokovanie Miestnej rady dňa 3. 2. 2015. Miestna rada odporučila materiál schváliť bez pripomienok.












































 12.  Návrh  časového harmonogramu zasadnutí  Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva  a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na  rok 2015

Komisia                   : FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ
Zasadnutie dňa          : 21.1.2015
Účasť - prítomní          :   Bielik, Balga, Galamboš, Líška, Mikuš, Vítková, Winkler
           - neprítomní    :  -
           - ospravedlnení : Augustinič,
Stanovisko komisie   : schvaľuje predložený návrh bez pripomienok

Komisia                   : SOCIÁLNYCH VECÍ A BÝVANIA
Zasadnutie dňa          : 20.1.2015
Účasť - prítomní       :  Ágoston,  Gašpierik, Mikulec, Šebejová,
          - neprítomní    :  -
            - ospravedlnení :  Dúbravický,
Stanovisko komisie   : odporúča schváliť s pripomienkou:
	v septembri doplniť termín zasadnutia komisií


Komisia                   : ÚZEMNÉHO PLÁNOVANU, URBANIZMU a VÝSTAVBY
Zasadnutie dňa          : 21.1.2015
Účasť - prítomní       :  Vaškovič,  Árva, Pfundtner
          - neprítomní    :  -
            - ospravedlnení :  -
Stanovisko komisie   :  odporúča schváliť bez pripomienok

Komisia           :          DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
Zasadnutie dňa          :  19.1.2015
Účasť: - prítomní       :  Vlačiky, Sládek, Dubček, Šebejová
           - neprítomní    :  -
           - ospravedlnení  : - 
Stanovisko komisie    :odporúča predložiť návrh na rokovanie MR bez pripomienok

Komisia                     :  PRE KULTÚRU, MLÁDEŽ. ŠPORT, VOĽNÝ ČAS a INFORMAČNÉ 
                                         SYSTÉMY a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Zasadnutie dňa          :  21.1.2015
Účasť - prítomní          :    Rattajová, Líška, Mikulec,  Rafaj
           - neprítomní    :   Norovský
           - ospravedlnení    :  
Stanovisko komisie   :  berie materiál na vedomie

Komisia                   : PRE ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE
Zasadnutie dňa          : 19.1.2015
Účasť – prítomní       : Vítková, Ágoston, Árva, Kriglerová
          -  neprítomní    : -
            - ospravedlnení  : -
Stanovisko komisie   :  berie materiál na vedomie


















