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---------------------------					-----------------------------------
	- nie je potreba právneho posúdenia
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NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo

odvoláva
na základe písomného vzdania sa 
1. Ing. Stanislava Winklera z funkcie člena 
2. Ing. Andreu Vítkovú z funkcie člena s hlasom poradným 
z Dotačnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- bez pripomienok

- s pripomienkami











































Dôvodová správa

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15. decembra 2016 uznesením č. 10/10 

„10/10    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
z r i a ď u j e
stálu pracovnú komisiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s názvom „Dotačná komisia“
v o l í
členov Dotačnej komisie v zložení:
Ing. Stanislav Winkler – člen
Ing. Jozef Bielik – člen
Mgr. Vladimír Mikuš - člen
Ing. Andrej Árva - člen
Mgr. Dan Sládek - člen
Ing. Libor Gašpierik - člen
Ing. Marek Líška – člen
Ing. Pavol Galamboš – hlas poradný
Ing. Andrea Vítková – hlas poradný                
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
13

	
proti:    
1

   
zdržali sa:  
6
„

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom elektronickej pošty obdržalo:
1. dňa 10. februára 2016 oznámenie Ing. Andrei Vítkovej, že sa vzdáva funkcie člena s hlasom poradným v Dotačnej komisie z dôvodu pracovnej vyťaženosti
2. dňa 1. apríla 2016 oznámenie Ing. Stanislava Winklera že sa vzdáva funkcie člena v Dotačnej komisie 

	Na základe uvedeného, predkladáme materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.

	

