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Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

s ch v a ľ u j e 

členov - odborníkov pre komisie zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

-	s pripomienkami
-	bez pripomienok


































Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 22.11.2010 prijalo uznesenie č. 01/11/B, ktorým uložilo:
            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: 31. 3. 2011							
                 2.  prednostovi Miestneho úradu
                      zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto uchádzať sa o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej časti, v Televízii Nové Mesto a novinách Hlas Nového mesta

Oznámenie bolo uverejnené na webovej stránke mestskej časti, v televízii Nové Mesto a v Hlase Nového Mesta. 
Na oznámenie reagovalo celkom 67 občanov v termíne do 31.3.2011, pričom niektorí sa prihlásili aj do viacerých komisií.


Do komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku sa prihlásilo celkom 11 občanov
Komisia na svojom rokovaní 7.3.2011 schválila návrh na členov odborníkov JUDr. Gabriel Debnár, Mgr. Ľubica Križanová, Ing. Oľga Nemetzová, Ing. arch. Zora Paulíniová.
Hlasovanie: Prítomní: 3, Za: 3


Do komisie  finančnej , pre správu a nakladania s majetkom mestskej časti sa prihlásilo celkom 7 občanov
Komisia na svojom rokovaní 9.3.2011 navrhla 4 odborníkov: Ing. Petríková Adriana, Rybáriková Alena, ďalší dvaja odborníci budú dohodnutí na zasadnutí poslaneckých klubov. 
Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6


Do komisie  územného plánovania, urbanizmu a výstavby sa prihlásilo 
celkom 10 občanov.


Do komisie  pre školstvo a vzdelávanie sa prihlásilo  celkom 5 občanov
Komisia na svojom rokovaní 11.4.2011 doporučuje MR a MZ MČ BNM schváliť za členov odborníkov Ing. Ladislava Vargu, PhDr. Igora Hanesa, prípadne rozšíriť komisiu o jedného odborníka 
Hlasovanie: Prítomní: 3, Za: 3
Uvedený návrh predsedníčka komisie potvrdila aj písomne.


Do komisie  sociálnych vecí a bývania sa prihlásilo celkom  20 občanov


Do komisie  pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy sa prihlásilo celkom  17 občanov
Komisia na svojom rokovaní 8.3.2011 prerokovala predložený zoznam uchádzačov a ich písomne uvedené dôvody o prácu v komisii, Po prerokovaní odporučila MR a MZ schváliť z radov občanov týchto záujemcov:
Ing. Jane Tenková (informačné technológie  a kultúra/, Mgr. Marianna Haliaková (kultúra) Vzhľadom k tomu, že v zmysle uznesenia MZ č. 01/11, bod B /22.12.2010/ predsedovia komisií predložia návrh na voľbu do 31.3.2011 miesto ďalšieho člena - neposlanca /šport/ je otvorené.
Hlasovanie : prítomní:2, za: 2
V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva 01/11/B/1 predsedníčka komisie predložila písomne návrh na členov komisie: Ing. Jane Tenková , Mgr. Marianna Haliaková, Peter Zápražný.


Predložený  návrh členov komisií odborníkov vychádza z návrhov 
podaných predsedami komisií a  z uznesení prijatých jednotlivými komisiami miestneho zastupiteľstva.
Na rokovaní miestnej rady dňa 6.6.2011 bol návrh upravený, doplnený o ďalších členov komisií - odborníkov.




























Návrh 
členov – odborníkov komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 



Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 
JUDr. Gabriel Debnár
Mgr. Ľubica Križanová
Ing. Oľga Nemetzová

Komisia finančná, pre správu a nakladania s majetkom mestskej časti  
Ing. Adriana Petríková
Alena Rybáriková
Ing. Mikuláš Kulcsár
Ing. Katarína Liptáková
Ing. Ľubomír Kudroň

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 
Ing. Anna Dužeková
Mgr. Michal Lukáč
Mgr. Vladimír Mikuš

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
Ing. Ladislav Varga
PhDr. Igor Hanes
Mgr. Barbora Lukáčová

Komisie sociálnych vecí a bývania 
Bc. Edita Ferenczyová
Mgr. Ľuboš  Fiam 
Ing. Milan Kukliš
Silvia Manczalová

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy 
Ing. Jana Tenková
Mgr. Marianna Haliaková
Peter Zápražný





