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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

volí 
 

1. Mgr. Marcela Burkerta, za člena Komisie školstva a mládeže Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

2. JUDr. Miroslava Pástora, za člena Ekonomickej komisie a Komisie životného 
prostredia, bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
BratislavaDúbravka.  

3. Ing. Ivetu Petruškovú, za členku Komisie kultúry a Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  

4. Mgr. Vieru Psotkovú, za členku Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a 
podnikateľských aktivít Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
- - - 

 
Dôvodová správa 

 
V zmysle § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je potrebné, aby Miestne zastupiteľstvo zvolilo poslancov Miestneho 
zastupiteľstva za členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
O členstvo v Komisii ŽP, bezpečnosti a poriadku, v Ekonomickej komisii, v Komisii školstva 
a mládeže a v Komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít, v 
Komisii kultúry a v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
činiteľov prejavili záujem JUDr. Miroslav Pástor, Mgr. Viera Psotková, Mgr. Marcel Burkert a 
Ing. Iveta Petrušková, poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a 
to v zmysle predloženého návrhu.  

 
K dnešnému dňu má Ekonomická komisia 7 členov z radov poslancov.  
Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku má 6 členov z rady poslancov a 3 členov 
z rady neposlancov.  
Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 4 členov z radov 
poslancov a 8 členov z radov neposlancov.  
Komisia školstva a mládeže 2 členov z radov poslancov a 5 členov z radov neposlancov. 
Komisia kultúry 2 členov z radov poslancov a 3 členov z radov neposlancov.  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 4 členov z radov 
poslancov. 


