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Odvolanie členov komisie finančnej a na 
zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní                      
s komunálnym odpadom 

Menovanie členov komisie finančnej a na 
zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní                      
s komunálnym odpadom 

Odvolanie  člena Rady školy 

Menovanie člena Rady školy 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 
Odvoláva :  
Jolanu Reľovskú z komisie finančnej a na zmiernenie 
tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

Helenu Milaniakovú z komisie finančnej a na zmiernenie 
tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

Jolanu Reľovskú z Rady školy 

Menuje :  
Mgr.Marcelu Bučorovú do komisie finančnej a na 
zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym 
odpadom 
Andreu Toporecovú do komisie finančnej a na 
zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym 
odpadom 
Mgr.Marcelu Bučorovú do Rady školy 

 
Ing.Daniel Marhevka, primátor mesta 
Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa 
 
Spracoval: 
 
Ing.Ján Laufik, vedúci odboru VS 
meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa 
 
Materiál obsahuje: 
Návrhy na odvolanie a menovanie 
 
 
Prizvaný: 
meno prizvaného 
 

 
Dôvodová správa 

Vzhľadom k tomu, že p.Jolana Reľovská dňa 30.11.2015 ukončila pracovný pomer s Mestom Podolínec, navrhujem menovanú 
odvolať s komisie finančnej a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a na jej miesto menovať 
p.Andreu Toporecovú, ktorá pracuje na uvoľnenom mieste. 

Z horeuvedeného dôvodu /ukončenie pracovného pomeru/ navrhujem odvolať p.Jolanu Reľovskú z Rady školy a na jej miesto 
navrhujem menovať Mgr.Marcelu Bučorovú, vedúcu odboru ekononiky, prersonalistiky, miezd a sociálnej  politiky. 

Na základe č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady       
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) platí občan poplatok za odpad priamo na účet mesta     
nie cez správcu bytu, navrhujem odvolať z komisie finančnej a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym 
odpadom p.Milaniakovú Helenu /referát bytových a nebytových priestorov/ a na je miesto menovať Mgr.Barcelu Bučorovú,  
vedúcu odboru ekononiky, prersonalistiky, miezd a sociálnej  politiky. 

 

 


