
Č.p.: IPA-1/BA II-2021                                                                                     V Bratislave 29.09.2021 

 

NÁVRH PROGRAMU ČLENSKEJ SCHÔDZE ÚZEMNEJ ÚRADOVNE 

BRATISLAVA II SLOVENSKEJ SEKCIE IPA 

10.november 2021 o 16.00 hod. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I, Sasinkova 23, zasadačka na 1. poschodí 

 

 

1. Prezentácia členov územnej úradovne 

2. Zahájenie zasadnutia členskej schôdze a informácia o uznášania schopnosti zasadnutia 

členskej schôdze 

3. Hospodárenie s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie od 2017 do 2021 

4. Informácia o členskej základni územnej úradovne 

5. Voľba vedenia územnej úradovne 

5.1. Voľba členov volebnej komisie 

5.2. Predstavenie kandidátov na členov vedenia územnej úradovne 

5.3. Voľba členov vedenia územnej úradovne 

5.4. Vyhlásenie výsledkov 

6. Diskusia 

7. Ukončenie členskej schôdze územnej úradovne 

 

 

    PhDr. Ladislav Csollei 

Vedúci územnej úradovne 

 

 

 

 

 

 

 



Územná úradovňa Bratislava II Slovenskej sekcie IPA 

OR PZ BA I, Sasinkova 23, 812 13 Bratislava 

Č.p. IPA-SK-1/BA II-2021                                       Bratislava 29. September  2021 

 

 

Oznámenie o konaní členskej schôdze 

Územnej úradovne Bratislava II Slovenskej sekcie IPA 

 

V súlade s čl. 5 ods. 3 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávam členskú schôdzu Územnej 

úradovne Bratislava II Slovenskej sekcie IPA, ktorá sa uskutoční 

 

v stredu 10. Novembra  2021 o 16.00 hod. 

v zasadačke Okresného riaditeľstva v Bratislave I, Sasinkova 23 na 1. poschodí 

 

Návrh programu je súčasťou tohto oznámenia. Návrhy členov k rokovaniu členskej schôdze je 

možné v zmysle čl.4 ods. 5 Rokovacieho poriadku Slovenskej sekcie IPA zasielať v elektronickej 

podobe, alebo listinnej forme vedeniu územnej úradovne do 8.Novembra  2021 . 

Vzhľadom na to, že na našej schôdzi je jedným z bodov programu i voľba vedenia územnej úradovne, 

ktorú je možné vykonať, len za prítomnosti registrovaných členov, resp. zastúpených na základe plnej 

moci, požiadal by som Vás, aby ste sa na schôdzi zúčastnili, resp. udelili plnú moc inému členovi 

našej úradovne. (Ak by nebola členská schôdza uznášaniaschopná, museli by sa opakovať voľby a v 

najhoršom prípade by mohlo dôjsť aj k zrušeniu územnej úradovne v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d) 

Stanov Slovenskej sekcie IPA). 

 

V prípade otázok kontaktujte prosím vedenie Územnej úradovne Bratislava II Slovenskej 

sekcie IPA na e-mailových adresách: ladislav.csollei@gmail.com,  dubovecp@gmail.com 

 

 

Vedúci územnej úradovne 

  PhDr. Ladislav Csöllei 

 


