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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o

Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľbu jej členov

z r i a ď u j e 
Mestskú radu v Nitre v počte 9 členov:              
zástupca primátora a zástupcovia poslaneckých klubov (SMER –SD- 4, KDH – 2, NEKA -2, SIEŤ -
1)

v o l í 
členov Mestskej rady v Nitre v zložení:

p. ...........................................

p.  ......................................... 

p. .......................................... 

p. .......................................... 

p. .......................................... 

p. .......................................... 

p. .......................................... 

p. .......................................... 

s účinnosťou dňom zvolenia

b e r i e   n a   v e d o m i e, že
zástupca primátora

p. ............................................ (..................)

je členom Mestskej rady v Nitre v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
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Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov

Na základe návrhov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a hnutí zastúpených 
v Mestskom zastupiteľstve v Nitre predkladám návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre.

Zároveň predkladám návrh na zvolenie jej členov.

Predložený návrh je v súlade s § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov.

Návrh predpokladá zriadenie 9 člennej mestskej rady spolu so zástupcom primátora.

Pri tomto návrhu sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov 
v mestskom zastupiteľstve.

Členom mestskej rady v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je aj zástupca primátora, ktorý je po celý čas jej existencie po celé svoje 
funkčné obdobie jej členom.

Za členov Mestskej rady v Nitre sú navrhnutí nasledovní kandidáti:

Meno a priezvisko Bydlisko Povolanie Zamestnávateľ Politická 
príslušnosť

Renáta Kolenčíková Hornozoborská 101 asistentka 
poslanca NR SR

SMER-SD
SMER-SD

Miroslav Mikulášik Hájska 108/2 vedúci odboru, MV SR, OÚ Nitra, SMER -SD

Martin Nemky Beethovenova 8 prednosta OÚ Obvodný úrad v Nitre SMER -SD

Lívia Šumichrastová Štúrova 35 reštaurátorka Ponitrianske múzeum      
v Nitre

SMER -SD

Ján Vančo Kasalova 12 pedagóg SZČO KDH

František Hollý Bazovského 14 vodič NKS, s. r.o. KDH

Štefan Štefek Willermova 11 konateľ 
spoločnosti

SZČO
NEKA

Peter Oremus Biela 940/9 manažér Samson company, s.r.o. NEKA

Ján Greššo Vikárska 1 manažér Metalclean, s.r.o. SIEŤ

Dôvody zvolenia: na základe skúseností ako aj odborných znalostí navrhovaní poslanci majú 
všetky predpoklady na úspešné plnenie uvedenej funkcie 




