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U z n e s e n i a
č. 592 – 593
zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 6.7.2006
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 6.7.2006 na svojom  6. mimoriadnom zasadnutí tieto body programu : 
 
  1/         Nastúpenie náhradníka do Miestneho zastupiteľstva – zloženie sľubu
  2/         Schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov zápisnice : Ing. Miroslava Kováča  a Ing. Jozefa Barboríka                        hlasovanie :      prítomní :18         za :18                     proti :0             zdržali sa :0      
overovateľov zápisnice: Alenu Tobiašovú a Ing. Jána Dragúňa                            hlasovanie :         prítomní :18         za :18                     proti :0             zdržali sa :0  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Nastúpenie náhradníka do Miestneho zastupiteľstva – zloženie sľubu
                                         Uznesenie č. 592 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
a)  b e r i e   n a  v e d o m i e
že pánovi Pavlovi Adamíkovi poslancovi Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka  dňa 25.6.2006 zanikol mandát poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. k, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b)  v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníčky pani Emílie Bačíkovej na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za volebný obvod č. 4, s najväčším počtom získaných 566 platných hlasov,
c)  k o n š t a t u j e                                                                                                                              
že pani Emília Bačíková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
hlasovanie :                prítomní :20     za :20              proti :0             zdržali sa :0 
 
k bodu č. 2 :  Schválenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí                                                              Uznesenie č. 593 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                
s ch v a ľ u j e
 
v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie r. 2006 – 2010 počet volebných obvodov a poslancov nasledovne:
 
I.   volebný obvod                   7 poslancov
II.  volebný obvod                    9 poslancov
III. volebný obvod                    7 poslancov
IV. volebný obvod                   8 poslancov
 
hlasovanie :                prítomní :20     za :18              proti :0             zdržali sa :1                 nehlasoval: 1
 
 
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
     
     
     Overovatelia zápisnice:
     
     Alena Tobiašová 
     
     Ing. Ján Dragúň

