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Z á p i s n i c a

z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre

Dátum a miesto konania:   Nitra, 22. 5. 2012
Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: pp. Bohát, Hlavačka, Kolenčíková, Meňky, Svobodová, 

Rácová, Vereš, Weber

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Laurie Maherovi za významný prínos v rozvoji 
partnerských vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra mat. č. 536/2012

4. Návrh na uznesenie

5. 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 23   poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

(Z technických dôvodov sa všetky hlasovania počas rokovania vykonali aklamačne.)

2. Voľba pracovných komisií

predseda – p. Ján Jech   
členovia – pp. Miloš Paliatka, Peter Košťál, Ján Greššo, Miloslav Hatala

Hlasovanie č. 1 (o návrhu na zloženie návrhovej komisie)
prezentácia – 22
za - 22
proti – 0
zdržal – sa – 0
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 Zb. o obecnom zriadení. Na túto funkciu 
navrhujem p. Františka Hollého.
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Hlasovanie č. 2 (o návrhu, aby povereným poslancom viesť 18. zasadnutie mimoriadneho MZ 
v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. František Hollý)

prezentácia - 21
za - 21
proti – 0
zdržal sa - 1
Návrh bol schválený. 

primátor – jediný bod programu, materiál č. 536/2012 „Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry 
Laurie Maherovi za významný prínos v rozvoji partnerských vzťahov medzi mestami Gosford 
a Nitra“ bol prerokovaný v mestskej rade, ktorá s ním súhlasila. 

Hlasovanie č. 3 (o návrhu programu ako celku)
prezentácia – 23
za – 23
proti – 0
zdržal sa – 0
Návrh bol schválený. 

primátor - za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov p. Františka 
Bečicu a p. Annu Šmehilovú.

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Laurie Maherovi za významný prínos 
v rozvoji   partnerských vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra

mat. č. 536/2012
primátor - spolupráca mesta Nitry s mestom Gosford je datovaná od roku 1988 a úspešne sa
uskutočňuje najmä v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu. Každých päť rokov sa táto 
zmluva obnovuje, aj včera na stretnutí  oboch partnerských miest bola podpísaná zmluva                
za významnej podpory vedenia mesta Gosford na ďalších 5 rokov. Čo sa týka udelenia Ceny 
mesta, nie je možné Cenu mesta Nitry udeliť bez predchádzajúceho súhlasu MZ, preto sme 
zvolali mimoriadne MZ a následne po schválení bude na slávnostnom zastupiteľstve              
udelenie tejto ceny. 
Pán Laurie Maher sa narodil 20. 7. 1938, je primátorom mesta Gosford v Austrálii, pracoval 
ako učiteľ, riaditeľ školy, riaditeľ zariadenia Mount Penang a nakoniec asistent riaditeľa 
Juvenile Justice (súdnictvo pre mladistvých vo zväzovom štáte Nový Južný Wales). Počas 
svojho pôsobenia ako riaditeľ nápravného zariadenia zaviedol vzdelávacie programy                       
na podporu nápravy mladistvých páchateľov. Tento model bol prijatý na národnej úrovni a je 
dodnes priaznivo hodnotený. V súčasnosti je p. Laurie Maher primátorom mesta Gosford 
a v roli poslanca pracuje od roku 2004. Od svojho nástupu do samosprávy na komunálnej 
úrovni podporuje rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestami Nitra a Gosford, a to 
v pozícii poslanca a člena Mestskej rady Mesta Gosford, ako i v pozícii primátora. 
Na návrh vedenia mesta Nitry chceme dnes udeliť Cenu mesta Nitry Laurie Maherovi. 

Hlasovanie č. 4 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na 
udelenie Ceny mesta Nitry Laurie Maherovi za významný prínos v rozvoji partnerských 
vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra,
udeľuje Cenu mesta Nitry Laurie Maherovi za významný prínos v rozvoji partnerských 
vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra
ukladá vedúcemu odboru kultúry zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Nitre                 T: 22. 05. 2012  K: MR) – uzn. č. 99/2012-MZ
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prezentácia - 23
za – 23
proti – 0
zdržal sa - 0
Návrh bol schválený.

4. Návrh na uznesenie

Jech – k danému bodu bolo prijaté uznesenie. 

5. Záver

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

Nitra,  23. 5. 2012 

Zapísala:
Anna Molnárová, v. r. 
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 :    

František Bečica, v. r. 
a

Anna Šmehilová, v. r. 




