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Z á p i s n i c a

z 11. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 3. 11. 2011
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:             pp. Miloslav Hatala, Jozef Weber, Ivan Juhás, Stanislav Vereš,                                                                     

Jozef Slíž, Tatiana Svobodová, Ján Greššo

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre 
       mat. č. 348/2011

4. Návrh na voľbu predsedu a člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok      mat. č. 349/2011

5. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 
                                                                                                                  mat. č. 351/2011

6. Návrh na voľbu člena Výboru v mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
z radov obyvateľov mesta Nitry        mat. č. 352/2011

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

1. Otvorenie

     Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je podľa prezenčnej listiny 
prítomných 22 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.                       

2. Voľba pracovných komisií

primátor – predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda – p.  František Hollý
členovia – pp. Marta Rácová, Marián Ivančík, František Bečica, Martin Bohát.

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 22
za – 20
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proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený.

primátor – predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5 6 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem p. Milana Burdu. 

Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 11. zasadnutie (mimoriadneho)
MZ v zmysle zák. č. 369/1990 bol p. Milan Burda)
prezentácia - 22
za – 22
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - máme zriadenú stálu mandátovú komisiu, ktorej členmi sú pp. Ján Jech, Tatiana 
Svobodová, Peter Košťál, Jozef Weber a Anna Šmehilová. Vzhľadom k tomu, že v zmysle 
rokovacieho poriadku je potrebné, aby táto komisia mala prítomných aspoň troch členov 
a traja nie sú prítomní, navrhujem, aby sme pre dnešný deň zvolili do mandátovej komisie               
p. Štefana Klačka. 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu doplniť do mandátovej komisie p. Štefana Klačka)
prezentácia - 21
za - 21
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený s tým, že predsedom je p. Jech a členmi pp. Košťál a Klačko. 

primátor - dňa 20. 10. 2011  zomrel po ťažkej chorobe p. MVDr. Miroslav Bradáč, poslanec 
MZ, člen VMČ č. 4 Klokočina, predseda Komisie MZ pre dopravu, ŽP, verejnoprospešné 
služby a verejný poriadok. Prosím, keby sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého 
MVDr. Bradáča. 
Program dnešného mimoriadneho zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorá Vám bola 
doručená na dnešné rokovanie spolu s materiálmi uloženými na CD nosiči. Pripomínam, že 
personálne návrhy, ktoré navrhujeme prerokovať na dnešnom zasadnutí boli prerokované na 
mimoriadnom zasadnutí MR v dnešný deň.
Bod programu uvedený pod por. č. 3 „Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Nitre“ súvisí so zánikom mandátu poslancovi Miroslavovi 
Bradáčovi v zmysle § 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu programu)
prezentácia – 23
za – 23
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem p. Ivana Gavaloviča a             
p. Rudolfa Hlavačku.
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Podľa § 51 zák. č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ak sa uprázdni v MZ 
mandát, nastupuje za poslanca MZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov 
vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
Podľa zápisnice volebnej komisie vo volebnom obvode č. 4 nastupuje ako náhradník p. 
František Refka, ktorý kandidoval za koalíciu SMER – sociálna demokracia, KDH, SNS 
a získal 951 hlasov. Žiadam predsedu mandátovej komisie p. Jecha, aby predložil správu 
mandátovej komisie. 

Jech – Mandátová komisia prekontrolovala prezenčnú listinu, z ktorej vyplýva, že dnešného 
zasadnutia MZ sa zúčastňuje 23 poslancov, čím sú splnené zákonné podmienky a MZ je 
uznášaniaschopné. Mandátová komisia konštatuje zánik mandátu poslanca MZ p. Miroslava 
Bradáča v zmysle § 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 369/1990 zb. o o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Komisia preskúmala dodržania podmienok predpísaných na nástup 
náhradníka. Podľa zápisnice volebnej komisie zo dňa 27. 11. 2010 vo VO č. 4 nastupuje ako 
náhradník p. František Refka, ktorý kandidoval za koalíciu SMER – soc. demokracia, KDH, 
SNS a získal 951 platných hlasov. Mandátová komisia overila, že p. František Refka 
nevykonáva žiadnu funkciu v rozpore s funkciou poslanca MZ podľa § 11 ods. 2 zák. č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to na základe predloženého 
a vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia. Mandátová komisia na základe zistených 
skutočností konštatuje, že Ing. František Refka spĺňa zákonné predpoklady pre výkon funkcie 
poslanca MZ a môže zložiť zákonom predpísaný sľub. 

primátor – na základe správy mandátovej komisie, ktorá preskúmala dodržanie podmienok 
predpísaných na nástup náhradníka konštatujem, že p. František Refka spĺňa zákonné 
predpoklady pre výkon funkcie poslanca MZ a môže zložiť zákonom predpísaný sľub.

(Následne zástupca primátora p. Štefek oboznámil prítomných s priebehom aktu zloženia 
sľubu a prečítal text sľubu.
Nasledovalo zloženie sľubu p. Františka Refku do rúk p. primátora, podpísanie sa do 
pamätnej knihy mesta Nitry a podpísanie písomného textu sľubu). 

primátor – konštatujem, že p. František Refka zložil zákonom predpísaný sľub, obdržal 
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom MZ a písomne vyhlásil, že nevykonáva funkciu 
nezlučiteľnú s funkciou poslanca MZ. 

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Nitre        mat. č. 348/2011

Hlasovanie č. 5 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre konštatuje zánik mandátu 
poslanca Miroslava Bradáča s účinnosťou k 20. 10. 2011 v zmysle § 25 ods. 2 písm. j) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje nastúpenie náhradníka p. Františka Refku na uprázdnený mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Nitre,  
berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca MZ v Nitre podľa § 25 ods. 
1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov            
p. Františkom Refkom) – uzn. č. 342/2011-MZ
prezentácia – 24
za - 24
proti - 0
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zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

4. Návrh na voľbu predsedu a člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

      mat. č. 349/2011 
primátor – v súlade s tým, že p. Bradáč pracoval ako predseda komisie pre dopravu, životné 
prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, treba toto uprázdnené miesto 
nahradiť a doplniť túto komisiu. Na základe rokovania mimoriadnej mestskej rady navrhujem, 
aby sa predsedom tejto komisie stal p. Miloš Paliatka a členom komisie Ing. František Refka.

Hlasovanie č. 6 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
voľbu predsedu a člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné 
prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok
volí  
a) p. Miloša Paliatku do funkcie predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 

dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok s účinnosťou 
dňom zvolenia

b) p. Františka Refku do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 
dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok s účinnosťou 
dňom zvolenia) – uzn. č. 343/2011-MZ

prezentácia - 24
za – 23 
proti - 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

5. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 
                                                                                                                  mat. č. 351/2011 
primátor – v zmysle § 25, ods. 5 zákona č. 596/2003 o št. správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú členmi 
orgánov šk. samosprávy aj delegovaní  zástupcovia mesta. 
Zosnulý p. Bradáč bol členom školských rád na ZŠ Škultétyho, ZUŠ Rosinského a MŠ 
Čajkovského 3 a p. Refka bol členom školskej rady na MŠ Staromlynská 2 ako člen VMČ za 
Horné a Dolné Krškany. Súčasný návrh, ktorý bol odporúčaný mestskou radou je nahradiť              
p. Bradáča p. Refkom na ZŠ Škultétyho, ZUŠ Rosinského a MŠ Čajkovského 3 a miesto                   
p. Refku do školskej rady na MŠ Staromlynská 2 zvoliť Ing. Soňu Hrušovskú. 

Hlasovanie č. 7 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy,
odvoláva p. Františka Refku z funkcie delegovaného zástupcu mesta MŠ Staromlynská 2,
schvaľuje p. Františka Refku, p. Soňu Hrušovskú
ako delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy  podľa predloženého 
návrhu) – uzn. č. 344/2011-MZ
prezentácia – 24
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 
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6. Návrh na voľbu člena Výboru v mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany 
z radov obyvateľov mesta Nitry        mat. č. 352/2011

primátor – p. Hruškovská bola navrhovaná do VMČ č. 1 ako náhradníčka, v súčasnej dobe ju 
navrhujeme zvoliť za členku VMČ č. 1. 

Hlasovanie č. 8 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh                     
na voľbu člena Výboru v mestskej časti č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany  z radov 
obyvateľov mesta Nitry
volí p. Soňu Hrušovskú za členku VMČ č. 1 -  Dolné Krškany, Horné Krškany z radov 
obyvateľov mesta Nitry s účinnosťou dňom zvolenia) – uzn. č. 345/2011-MZ

prezentácia – 24
za – 24
proti - 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený. 

7. Návrh na uznesenie

Hollý – konštatujem, že ku všetkým prerokovaným bodom bolo prijaté uznesenie.

8. Záver

      Na záver primátor skonštatoval, že program mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný 
a vyhlásil 11. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené.

Nitra,   4. 11. 2011

Zapísala:
Anna Molnárová 
ref. organizačný

   Jozef Dvonč, v. r.                    Igor Kršiak, v. r. 
       primátor                                                                                     prednosta 
     mesta Nitry                                                                        Mestského úradu v Nitre

   O v e r o v a t e l i a :

Ivan Gavalovič, v. r. 
a

Rudolf Hlavačka, v. r. 




