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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka

v o l í

1. členov  - neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka nasledovne:

Finančná komisia:
	Števove Jaroslav
	Plšek Ľuboš

Vermeš Gustáv 
	Brhel Jozef 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov:
	Doktorov Timotej

Korec Martin
	Masár Roman


Komisia podnikateľských činností:
	Antošková Vlastimila
	Jakubíková Andrea

Hudzik Martin

Komisia územného plánu, výstavby a dopravy:
	Kovalčík Vladimír
	Paškala Martin

Augustín Anton
	Kušnír Ján
Part Norbert

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
	Greško Michal
	Gaži Gabriel

Zvardoň Martin
Korček Vladimír

Komisia sociálna a bytová:
	Smolka Dušan
	Králiková Elena

Stachová Helena
Michalec Ján

Komisia kultúry, mládeže a športu:
	Bučan Ján
	Bariak Ladislav

Ďurišová Zuzana

Komisia školská:
	Braunová Jarmila
	Dolinay Vladimír

Dragúňová Jana
Havlíková Zlatica


2. členov bez práva hlasovať a bez nároku na finančnú odmenu do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

Komisia územného plánu, výstavby a dopravy:
Ing. arch. Patrik Martin 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
Ing. Katarína Šimončičová

Komisia sociálna a bytová:
Ing. Radoslav Štuhl 

Komisia kultúry, mládeže a športu:
Mgr. Monika Lacková 





















Dôvodová správa 

	V zmysle § 15 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a  § 31 ods. 2, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú komisie miestneho zastupiteľstva zložené z poslancov a obyvateľov mestskej časti – odborníkov.

	Poslanci miestneho zastupiteľstva boli do komisií volení na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19.decembra 2006.

	Počet členov – neposlancov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je určený v zmysle Doplnku č.2 Organizačného poriadku samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka z 5.12.19994, čl.X.,ods.2, podľa ktorého je počet poslancov v komisii väčší ako počet neposlancov.

Predkladaný návrh na voľbu členov – neposlancov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je spracovaný na základe návrhu klubov poslancov SDKÚ-DS, KDH a starostu mestskej časti.  
	
Na miestny úrad mestskej časti - organizačné oddelenie prišli aj návrhy občanov a občianskych združení, a prejavili záujem pracovať v komisiách. Vzhľadom na to, že počet členov – neposlancov v komisiách nemá presiahnuť počet poslancov v komisiách, navrhuje sa využiť niektoré návrhy formou člena komisie s hlasom poradným (bez nároku na finančnú odmenu). 

Všetci navrhovaní majú v zmysle čl. 31, odsek 2, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materiál bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 13. marca 2007, ktorá k nemu neprijala uznesenie z dôvodu, že nadpolovičná väčšina poslancov nehlasovala sa predložený návrh uznesenia.





















Návrh na voľbu členov neposlancov 
do komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka


Finančná komisia 
(počet poslancov 6 )

1. Števove Jaroslav 
(nestraník – SDKÚ-DS)
15.5.1947
VŠ Ekonomická
ekonóm
kontrolór VÚC
Bohrova 9

2. Plšek Ľuboš
(SDKÚ-DS)
1969
SVŠT Materiálovo-technologická fakulta Trnava
inžinier technik
riaditeľ polikliniky Šustekova
Mlynarovičova 10

3. Vermeš Gustáv 
(KDH)
4.1.1950
VŠ ekonomická, smer financie
ekonóm – živnostník 
držiteľ spôsobilosti pre verejné obstarávanie 
implementácia Európskych fondov do podnikateľskej sféry
12 rokov neposlanec finančnej komisie MZ
Topoľčianska 20

4. Brhel Jozef 
(návrh starostu - SMER)
27.8.1982
manažér, firma REMAC, s.r.o., Plynárenská 1/A, 821 09 Bratislava
poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za SMER-SD, člen komisie 
pre regionálny rozvoj a územné plánovanie
skúsenosti s riadením a financovaním projektov, rozpočtovníctvom a cenotvorby
Bulíkova 1


Komisia  správy  majetku  a  miestnych  podnikov
( počet poslancov 4)

1.Doktorov Timotej
(SDKÚ-DS)
7.2.1958
VŠ Akadémia policajného zboru
policajt
mestský policajt
Mamateyova 5



Korec Martin
(KDH)
16.11.1970
konateľ a spoločník fy Telecom Consulting Group
odborné manažérske skúsenosti v Slovak Telecom
Furdekova 6

3. Masár Roman
(návrh starostu - SMER)
17.5.1962
konateľ spoločnosti KUMAT spol. s r.o. 
dlhoročné skúsenosti s riadením a správou majetku
skúsenosti s riadením a financovaním projektov zameraných na rozvoj malých 
a stredných podnikov 
prax v oblasti cenotvorby a investícií v oblasti správy majetku
Blagoevova 14


Komisia  podnikateľských  činnostÍ
(počet poslancov 4)

1. Antošková Vlastimila
(SDKÚ-DS)
1951
Stredná pedagogická škola Turčianske Teplice
učiteľka
podnikateľka
Bzovícka 38

2. Jakubíková Andrea
(OZ Domka – KDH)
10.8.1978
ekonómka DOMKA-združenie saleziánskej mládeže 
prax Unibanka, Dopravná banka 
členka OZ, 4 roky členka komisie správy majetku a miestnych podnikov MZ Bratislava-Petržalka
Hrobákova 15

3. Hudzik Martin
(návrh starostu - SMER)
5.12.1983
súkromný podnikateľ
skúsenosti a znalosť problematiky činností súvisiacich s vykonávaním podnikateľských aktivít 
Ševčenkova 28


Komisia  územného  plánu,  výstavby  a dopravy
(počet poslancov 6)

1. Kovalčík Vladimír
(SDKÚ-DS)
8.9.1946
SVŠT stavebná fakulta Bratislava
dopravný inžinier
podnikateľ
Beňadická 15



2. Paškala Martin
(SDKÚ-DS)
22.12.1975
UK Bratislava Právnická fakulta
advokát
Bohrova 3

3. Augustín Anton 
(KDH)
6.5.1941
SVŠT
skúsenosti s projektantskej a investorskej činnosti
dlhoročné odborné skúsenosti s riadením: vedúci odboru základných fondov GR SLOVAIR,
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – odd. cestného hospodárstva
Holíčska 14

4. Kušnír Ján
(KDH)
30.7.1975
SVŠT – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
konateľ fy BASLER HOFFMANN Slovakia, s.r.o
hlavný inžinier projekčno-konzulatčnej činnosti v oblasti podzemných stavieb,
železničných stavieb a projektov enviromentálneho charakteru
Vranovská 55

5. Part Norbert
(návrh starostu - SMER)
27.1.1960
zamestnanec MDPT SR, riaditeľ odboru rozpočtu a financovania
odborné a profesné skúsenosti v dopravných systémoch, územnom plánovaní a výstavby 
prax s riadením Europrojektov v oblasti dopravy na úrovni ministerstva 
zúčastňoval sa projektov na spracovanie integrovaného dopravného systému, cestných systémov
znalosti s problematiky dopravy a údržby cestných komunikácií I. – IV. triedy
Hrobákova 1


Komisia  životného  prostredia  a  verejného  poriadku
(počet poslancov 5)

1. Greško Michal
(nestranník-SDKÚ-DS)
21.5.1955
SPŠE s maturitou
podnikateľ finančný poradca
Wolkrova 7

2. Gaži Gabriel
(SDKÚ-DS)
14.11.1962
UPJŠ Prírodovedecká fakulta Košice
chemický fyzik a biofyzik
matematická štatistika – spracovanie dát
Znievska 1





3. Zvardoň Martin  
(návrh KDH)
8.6.1978
PrF UK - geológ
systémový špecialista s pracovnou náplňou v oblasti ekológie u ŽSR
Správa železničných tratí a stavieb Bratislava 
Topoľčianska 27

4. Korček Vladimír
(návrh starostu - SMER)
10.2.1956
súkromný podnikateľ
odborný pracovník Správy registratúry
občiansky aktivista v občianskom združení „OZ Za zeleň Petržalky“, „OZ Malý  Draždiak“ pri ochrane prírody a zlepšenia životného prostredia 
dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany prírody a verejného poriadku
Fedinova 10


Komisia  sociálna  a bytovÁ
(počet poslancov 5)

1. Smolka Dušan
(SDKÚ-DS)
12.2.1953
UK lekárska fakulta
lekár
Jungmanova 10

2. Králiková Elena 
(KDH)
2.1.1949
PharmF UK
invalidná dôchodkyňa
4 roky členka komisie školskej MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka
Znievska 12

3. Stachová Helena 
(KDH)
25.4.1951
administratívna pracovníčka 
dlhodobé skúsenosti v organizovaní kultúrnych podujatí, 
skúsenosti s rozpočtom a hospodárením organizácií
4 roky členka komisie kultúry MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka
Hrobákova 7

4. Michalec Ján
(návrh starostu - SMER)
13.05.1958
zamestnanec Duslo a.s. OZ Istrochem BA, útvar GR
pôsobil v OZ Istrochem BA ako predseda sociálno - bytovej komisie
odborná prax v oblasti sociálnej a bytovej
v minulosti aj v súčasnosti aktívne pracuje v odboroch, konkrétne v  sociálnej oblasti (napr. vo Federálnom odborovom zväze Praha a pod.)
člen krízových štábov v rámci teritória Bratislavy
dobrovoľný ochranár prírody v rámci BA a lokality Malé Karpaty
Topoľčianska 3


Komisia  kultúry,  mládeže  a športu
(počet poslancov 4)

1. Bučan Ján 
(SDKÚ-DÚ)
13.8.1980
UK Bratislava politológia
politológ
štátny zamestnanec Ministerstvo obrany
Lachova 26

2. Bariak Ladislav
(KDH)
31.1.1979
politilóg
prax YMCA
projektový manažér a predseda Rady mládeže Bratislavského kraja 
asistent predsedu Bratislavského kraja 
redaktor Internetový denník Aktuálne.sk 
Romanova 40

3. Ďurišová Zuzana
(návrh starostu - SMER)
16.9.1955
zamestnanec Kultúrneho zariadenia v Petržalke – na pozícii zástupca vedúceho 
dlhoročné skúsenosti z oblasti kultúry a športu
v oblasti kultúry, mládeže a športu pracuje 25 rokov 
bývalá vrcholová športovkyňa v atletike (získané ceny majsterka ČSSR v atletike)
prax v oblasti riadenia, organizovania kurzových, vzdelávacích a iných aktivít pre   
mládež a dospelých
Romanova 6


Komisia   školská
(počet poslancov 5)

1. Braunová Jarmila
(nestranník - SDKÚ-DS)
28.1.1961
VŠ PdF UPJŠ v Prešove
školská inšpekcia na ústredí Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave
Pečnianska 13

2. Dolinay Vladimír 
(KDH)
1.9.1981
pedagóg
zakladateľ a predseda OZ Združenia občianskych aktivít
predseda OZ Trnavský literárny klub 
Topoľčianska 12

3. Dragúňová Jana
(KDH)
21.8.1951
PrF UK - biológ
odborný asistent LF UK
prax v podniku Povodie Dunaja
znalosti v oblasti sadová architektúra 
4 roky členka komisie ŽP MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Mlynarovičova 22

4. Havlíková Zlatica
(návrh starostu - SMER)
26.11.1952
Riaditeľka „Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva SR“
dlhoročné skúsenosti a vedomosti  z oblasti organizácie, riadenia, výchovy a vzdelávania mládeže a dospelých 
Rovniakova 4







Návrh na voľbu  členov  s hlasom poradným
(bez nároku na finančnú odmenu ) do komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka



Komisia územného plánu, výstavby a dopravy

Ing. arch. Patrik Martin 
predseda združenia Bicyklová Bratislava BicyBA


Komisia životného prostredia a  verejného poriadku

Ing. Katarína Šimončičová
predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny 
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR 


Komisia sociálna a bytovÁ

Ing. Radoslav Štuhl 
30.10.1978
sociálny pracovník, Lepší svet, n.o.
Šustekova 31


Komisia kultúry, mládeže a športu

Mgr. Monika Lacková 
8.11.1967
komunitná pracovníčka, Centrum komunitného rozvoja
Vilová 21

