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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
A) berie  na  vedomie 

vzdanie sa členstva v Komisii kultúry Mgr. Luciou Marcinátovou, 
 
B) berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v Komisii mediálnej Mgr. Ľubomírom Navrátilom. 
 
 

- - - 
 
 

Dôvodová správa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom ustanovujúcom 
zasadnutí dňa 04.12.2018 zvolilo predsedu a členov Komisie kultúrnej a Komisie mediálnej, 
z radov poslancov aj z radov neposlancov.  

Mgr. Lucia Marcinátová sa vzdala členstva v Komisii kultúry z radov neposlancov. 
K dnešnému dňu má komisia 2 členov z radov poslancov a 1 člena z radov neposlancov. 

Mgr. Ľubomír Navrátil sa vzdal členstva v Komisii mediálnej z radov neposlancov. 
K dnešnému dňu má komisia 2 členov z radov poslancov a 6 členov z radov neposlancov. 
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