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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo

C.	1. berie na vedomie

vystúpenie / predstavenie uchádzačov, ktorí splnili podmienky uchádzačov o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktorí sa zúčastnili na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015, nakoľko títo už vystúpili / predstavili sa na tomto zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bolo umožnené im klásť otázky. 

	2. súhlasí

aby uchádzač Ing. Michal Horváth, ktorý splnil podmienky uchádzača o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a ktorý sa nezúčastnil rokovania Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015, vystúpil / predstavil sa pred poslancami Miestneho zastupiteľstva, v časovom rozsahu 5 minút, nakoľko sa tento riadne telefonicky ospravedlnil z účasti na rokovaní Miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.04.2015. Po skončení jeho vystúpenia / predstavenia sa bude umožnené poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mu klásť otázky.

a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami

















Dôvodová správa:

Nakoľko na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015 už uchádzači o funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorí sa na tomto zasadnutí zúčastnili, vystúpili / predstavili sa a poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bolo umožnené im klásť otázky, nie je potrebné, aby títo uchádzači, opätovne vystúpili. 

V súvislosti s uchádzačom Ing. Michalom Horváthom je potrebné uviesť, že tento bol na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.04.2015 riadne pozvaný, avšak z tohto rokovania sa riadne vopred telefonicky ospravedlnil. Z tohto dôvodu je mu umožnené, aby sa na tomto rokovaní Miestneho zastupiteľstva predstavil / vystúpil, tak ako uchádzači, ktorí sa zúčastnili rokovania Miestneho zastupiteľstva dňa 14.04.2015 a poslanci miestneho zastupiteľstva mu môžu klásť otázky. Uvedené z dôvodu, aby tento uchádzač nebol znevýhodnený oproti ostatným uchádzačom. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo potrebné zmeniť návrh uznesenia v materiáli č. 4  v časti C. 

