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NÁVRH  UZNESENIA




Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 nasledovne:

Mgr. Edita Ferenczyová					
PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam					
Branislav Filipovič
Ing. Mária  Kaducová	    

- bez pripomienok
- s pripomienkami



























Dôvodová správa



V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto číslo 01/12.B zo dňa 12. 12. 2014 predkladáme návrh na schválenie členov-odborníkov stálej Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Znenie uznesenia:

01/12   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predsedov, podpredsedov a členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
.
.
.
B.   u k l a d á
   1.  predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva
predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z radov občanov (neposlancov)				Termín: 28. 2. 2015
								
                 2.  prednostovi Miestneho úradu
                      zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uchádzať sa do 15.02.2015 o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej časti, v TV Bratislava  a v časopise Hlas Nového Mesta 										Termín : do 31.12.2014
	bez  pripomienok							 	Hlasovanie : za  :  23

      					                                          		                  proti :    0	
										          zdržali sa  :   0 


	Vzhľadom na skutočnosť, že Komisia sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM sa uzniesla na predstavení prihlásených uchádzačov z radov občanov (neposlancov) o prácu v komisii, prizvaní na rokovanie  komisie boli  všetci  12-ti  prihlásení  záujemcovia. Z týchto sa zúčastnili deviati, informovali komisiu o dôvodoch prihlásenia pre prácu v komisii a  prezentovali svoje podnety a predstavy o riešení problémov v sociálnej a bytovej oblasti MČ B-NM. Po vykonaní výberu kandidátov boli navrhnutí za členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM: Mgr. Edita Ferenczyová, PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam, Branislav Filipovič a Ing. Mária Kaducová. 
 






















Návrh členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto




Za členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 sú navrhnutí:

1.  Mgr. Edita Ferenczyová 
2.  PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam
3.  Branislav Filipovič  
4.  Ing. Mária Kaducová. 
 


