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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a/ odvolanie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania
a vinohradníctva – odborníka z radov obyvateľov PaedDr. Jozefa Bratinu,
b/ doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu,
c/ doplnenie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania
a vinohradníctva poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu,
d/ doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
poslanca Ing. Miloslava Jošta,
e/ delegovanie PaedDr. Jozefa Bratinu ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri
Materskej škole Cyprichova 74 a za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
Hubeného 25.

2. Dôvodová správa
S účinnosťou od 8.3.2017 zanikol, podľa §25 ods. 2 písm. g) zákona NR SR 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Ing. Petrovi Pálkovi.
Na uvoľnený mandát poslanca nastupuje náhradník PaedDr. Jozef Bratina, ktorému je blízka
problematika školstva, ktorej sa venoval aj vo svojom profesijnom živote a do tejto komisie
bol zvolený ako odborník z radov obyvateľov. Rovnako má záujem pracovať v Komisii
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.
Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií je zložená zo
zástupcov jednotlivých politických strán a zástupcu nezávislých poslancov, preto ako
zástupcu politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie navrhujeme p. Ing. Miloslava
Jošta, ktorý za túto stranu kandidoval vo voľbách do samosprávy obce dňa 15.11.2014.
Ing. Peter Pálka bol členom Rady školy pri MŠ Cyprichova 74 a Rady školy pri ZŠ s MŠ J.
A. Komenského, Hubeného 24. Obe rady školy majú 11 členov, z toho sú štyria zástupcovia
zriaďovateľa.
Navrhujeme, aby do oboch Rád škôl pri MŠ Cyprichova 74 a pri ZŠ s MŠ J. A.
Komenského, Hubeného 24 bol delegovaný poslanec PaedDr. Jozef Bratina.
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