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NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo 
A. o d v o l á v a
Karola Bujačeka z funkcie člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a  verejného poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z dôvodu vzdania sa funkcie člena odborníka 

B. v o l í
Mgr. Matúša Čupku za člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a  verejného poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- bez pripomienok

- s pripomienkami




























Dôvodová správa



Dňa 8. decembra 2015 bola na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto – oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, doručená informácia pána Karola Bujačeka, ktorý sa rozhodol vzdať sa funkcie člena odborníka Komisie kopravy, životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Návrh na odvolanie člena odborníka bol predložený do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva.

Na základe zápinice č. 1/2016 Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku zo dňa 18.01.2016 predkladáme návrh na voľbu člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku – Mgr. Matúša Čupku.









































								Príloha č. 2

STANOVISKÁ  KOMISIÍ MZ k materiálu:	

Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.


Komisia                   : FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ
Zasadnutie dňa          : 20.01.2016
Účasť - prítomní          :   Bielik, Líška, Mikuš, Vítková, Winkler,  
           - neprítomní    :  Galamboš,
           - ospravedlnení :   Augustinič, Balga, Petríková
Stanovisko komisie   : berie materiál na vedomie

Komisia                   : SOCIÁLNYCH VECÍ A BÝVANIA
Zasadnutie dňa          : 19.01.2016, 
Účasť - prítomní       :  Ágoston, Gašpierik,  Mikulec, Šebejová, Fiam, Filipovič, Kaducová
          - neprítomní    :  
            - ospravedlnení :  Dubravický, Ferenczyová ,
Stanovisko komisie   : odporúča schváliť bez pripomienok

Komisia                   : ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, URBANIZMU a VÝSTAVBY
Zasadnutie dňa          : 18.11.2015
Účasť - prítomní       :  Vaškovič,  Árva , Novitzky, Pfundtner, Winkler, Bánska, Hodúrová, Trnovský
          - neprítomní    :  -
            - ospravedlnení :  Beláček,
Stanovisko komisie   : odporúča schváliť v zmysle návrhu uznesenia 

Komisia           :          DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
Zasadnutie dňa          :  18.01.2016,
Účasť: - prítomní       :  Vlačiky, Dubček, Sládek, Šebejová, Mrva, Štefanka
           - neprítomní    :   -
           - ospravedlnení  :  -
Stanovisko komisie    :  1. odporúča schváliť bez pripomienok
				2. odsúhlasila Mgr. Matúša Čupku – predsedu Zelenej hliadky za člena odborníka

Komisia                     :  PRE KULTÚRU, MLÁDEŽ. ŠPORT, VOĽNÝ ČAS a INFORMAČNÉ 
                                         SYSTÉMY a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Zasadnutie dňa          :  19.01.2016
Účasť - prítomní          :   Rattajová, Korček,  Líška,  Mikulec,  Norovský, Rafaj,  Arvayová , 
           - neprítomní    :  Goldschmied,
           - ospravedlnení    :  - 
Stanovisko komisie   :  berie na vedomie a odporúča materiál schváliť
























								Príloha č. 3




VÝPIS UZNESENIA
z rokvoania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
konaného dňa 18.01.2016




3.3 Odsúhlasenie návrhu nového člena – odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Komisia navrhla a odsúhlasila Mgr. Matúša Čupku – predsedu Zelenej hliadky bez pripomienok
Hlasovanie:	Prítomní:	5
		Za:		5
		Proti:		0
		Zdržal sa:	0









