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Návrh  uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 volí 

 
Mgr. Zuzanu Horváthovú za  člena Komisie  kultúry  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

- -      - 
 

Dôvodová správa 
 
Pani Mgr. Zuzana Horváthová pracuje ako riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa a z titulu svojej 
funkcie dlhodobo spolupracuje s oddelením kultúry a Domom kultúry Dúbravka. Má prehľad 
o činnosti oddelenia a súhlasí so svojou nomináciou na členku komisie kultúry.  
 
V zmysle § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je potrebné, aby Miestne zastupiteľstvo zvolilo pani Mgr. Zuzanu Horváthovú            
za člena Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
K dnešnému dňu má Komisia kultúry 4 členov, z toho predseda komisie, 2 členovia z radov 
poslancov a 1 člen z radov neposlancov. 
 

- -      - 
 
Stanovisko Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva zo dňa 10. 3. 2022. 
 
Komisia kultúry odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
zvoliť 
pani Mgr. Zuzanu Horváthovú za člena Komisie kultúry. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 4         za: 4             proti: 0            zdržal sa: 0 
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