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DECEMBER 2012



NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo

1. o d v o l á v a
     a) Ing. Michala Lukáča z funkcie člena odborníka Komisie  územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
     b) Ing. Libora Gašpierika z funkcie člena – poslanca komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe vzdania sa funkcie člena
     c) JUDr. Tomáša Korčeka z funkcie člena - poslanca komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe vzdania sa funkcie člena

2. v o l í 
     ………………………. za člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-nové Mesto Mgr. Barboru Lukášovu

- bez pripomienok

- s pripomienkami



































Dôvodová správa



	Na základe návrhu poslaneckého klubu SDKÚ, predkladáme návrh na odvolanie Ing. Michala Lukáča člena odborníka Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Klub SDKÚ priamo na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 11. 12. 2012 navrhne nového člena-odborníka.

Ing. Libor Gašpierik na zasadnutí miestnej rady dňa 27. 11. 2012 oznámil, že sa pre pracovnú vyťaženosť vzdáva členstva v Komisii sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  JUDr. Tomáš Korček splnomocnil Ing. Gašpierika podaním návrhu na vzdanie sa  funkcie člena - poslanca Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z pracovných dôvodov.

 

