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Re: Vzdanie sa členstva v komisii

Predmet: Re: Vzdaníe sa členstva v komisií

Od: Robert Krampl <krampl.robert@gmail.com>
Dátum: 24. 11. 2017 13:34

Pre: Gabriel Kosnáč <gabriel.kosnac@karlovaves.sk>, organízacne@karlovaves.sk

VáŽený pán Kosnáč.

Za technicky správne považujem, aby bolo moje vzdanie sa prijaté uznesením miestneho
zastupitel'stva, či už zobraním na vedomie, alebo odvolaním a prípadným vymenovaním
nového člena, tak ako to bolo použíté prí odvolávaní a vol'be členov miestnej rady.
Samotný akt ústneho vzdanía sa, je prejavom nesúhlasu, nemá však, podl'a mójho názoru,
okarnžitý vplyv na samotné zloženíe členov komisie, ked"že túto zríad'uje, volí a odvoláva
zastupitel'stvo.

Zákon č. 369/1990 § 14

(1) Obecné zastupítel'stvo móže zriad'ovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciat'vne a kontrolné orgány.

(2) Komisíe sú zložené z poslancov a z d'alších os«"b zvolených obecným zastupitel'stvom.

Ďalším dókazom, ktorý ma v mojom názore utvrdzuje je aj vaša žíadosť, ktorou de facto
priznávate, ze samotné ústne vzdanie sa nepostačuje. Do prijatía uznesenia o mojom
vzdaní sa, sa nad'alej považujem za platného člena Komisíe finančnej a podnikatel'skej a
Komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, so všetkými dósledkamí,
ktoré z tohto faktu vyplývajú.

S pozdravom

Robert Krampl

Dňa 24. novembra 2017, 11:28, Gabríel Kosnáč <gabriel.kosnac@karlovaves.sk> napísal(-a):
Vážený pán poslanec,

na 31. zasadaní miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
' dňa 7.11.2017 ste ústne deklarovalí že sa vzdávate k 1.12. členstva v komisií:

1. finančnej a podníkatel'skej a
2. regionálnej polítiky, hospodárskeho a socíálneho rozvoja.

V tejto súvislosti a v záujme splnenia formálnych náležitost' vo vzťahu
k mestskej časti (napr. poríadok odmeňovania poslancov) by sme prívítalí
písomné potvrdenie, čí vaše rozhodnutíe vzdať sa členstva v uvedených
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Re: Vzdanie sa členstva y komisii

Predmet: Re: Vzdaníe sa členstva v komisií

Od: Igor Bendík <igbendik@gmaíl.com>
Dátum: 30. 11. 2017 16:32

Pre: Gabríel Kosnáč <gabriel.kosnac@karlovaves.sk>

Vazeny pan Kosnac,

za pravne císte povazujem, ak vznik a zaník clenstva v komisíi bude ustanoveny zvolenim,
alebo odvolanim clenov komisie míestnym zastupitelstvom. Taktíez k zaniku clenstva moze
dojst aj vzdanim sa písomne s uvedenim podstatnych nalezitosU tak ako som to urobil aj pri
komisii pre ochranu verejneho zaujmu, kde som sa ustne vzdal clenstva a v zapáti som svoj
umysel potvrdil aj pisomne.
Ak si vezmeme uzneseníe, ktorym sme bolí s Marcelom Zajacom odvolani a Buzas sa vzdal
clenstva, vyplyva z toho jasne, ze aj ked zastupítelstvo po ustnom vyjadrení Buzasa vzalo
tento fakt na vedomíe priamo na predmetnom zastupitelstve tak v zapáti ho este
zastupitelstvo odvolalo z miestnej rady.
Bol by som za to, aby sa na kazdeho pouzival rovnaky meter.
Pisomne som nepotvrdíl moje vzdanie sa clenstva v uvedenych komisiach. Moje ustne vzdanie sa kludne chapte ako
vyjadrenie nesuhlasu k tomu, ako vedenie mestskej casti pristupuje k uzneseniam komisií, ktore dlhodobo ignoruje a
nezapracuvava do materialov, ktore su distribuovane pre poslancov na rokovanie míestneho zastupitelstva.

Dakujem za pochopeme
Igor Bendík

Dňa 24. novembra 2017, 11:25, Gabriel Kosnáč <gabriel.kosnac@karlovaves.sk> napísal(-a):
Vážený pán poslanec,

na 31. zasadaní miestneho zastupitel'stva mestskej častí Bratislava-Karlova Ves
dňa 7.11.2017 ste ústne deklarovali ;že sa vzdávate k 1.12. členstva v komisii:
1. finančnej a podnikatel'skej a
2. pre školstvo, mládež a šport.

V tejto súvislosti a v záujme splnenía formálnych náležitostí vo vzťahu
k mestskej časti (napr. poríadok odmeňovania poslancov) by sme prívítali
písomné potvrdenie, čí vaše rozhodnutie vzdať sa členstva v uvedených
komisiách k 1.12.2017 platí.

Odpoved' stačí poslať maílom na adresu: organizacne@karlovaves.sk
Ďakujem za pochopenie

Ing. Gabríel Kosnáč
vedúci organizačného oddelenia
gabriel..kosnac@karlovaves.sk
Tel.: 02/707 11181
Mobil:0940 634 120
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