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MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE

V Nitre dňa 27. 10. 2011 

 Číslo materiálu: 349/2011

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

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

–––––––––––––––––––––––––––
                    podpis predkladateľa

Predkladá:
Jozef Dvonč               
primátor mesta Nitry

Návrh na uznesenie:
                        „na osobitnej strane“

Spracovala:
Ing. Andrea Trojanovičová
odborný referent   
referátu organizačného                                                                                                  

Prizvať: -
    
      -
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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na voľbu predsedu a člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok
v o l í 
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
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Návrh na voľbu predsedu a člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre  
dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný poriadok

V súlade so Štatútom Mesta Nitry § 12, ods. 6 predkladám návrh na voľbu predsedu a člena 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné  
služby a verejný poriadok:

a) predseda komisie :
meno a priezvisko: p. Miloš Paliatka
bydlisko: Partizánska 65, 949 11 Nitra

b) Člen komisie:
       meno a priezvisko: Ing. František Refka
       bydlisko: Pod Katrušou 3, 949 05 Nitra
       povolanie a zamestnávateľ: súkromný podnikateľ

Dôvodová správa

Poslanec p. Miroslav Bradáč pracoval vo funkcii predsedu Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné  služby a verejný 
poriadok. Zánikom mandátu v zmysle zákona č. 369/1990 § 25 ods. 2, písm. j) sa uvoľnilo
miesto predsedu  vyššie uvedenej komisie. Na uvoľnené miesto navrhujem poslanca Miloša 
Paliatku, ktorý  doposiaľ pracoval vo funkcii člena komisie. Menovaného navrhujem do tejto 
funkcie z dôvodu, že sa aktívne zúčastňuje zasadnutí komisie a  prispieva k riešeniu 
problémov a úloh, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto komisie. 

Ďalej navrhujem, aby poslanec p. František Refka pracoval vo funkcii člena komisie
MZ pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, nakoľko 
v súlade so Štatútom Mesta Nitry každý poslanec, ktorý nie je členom mestskej rady je 
členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac troch komisií. Menovaného 
za člena komisie navrhujem z dôvodu, že poslanec Refka má záujem o prácu v komisii,  ako 
aj predpoklad pracovať v nej zodpovedne a úspešne.




