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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 členov Mestskej mediálnej rady v Nitre

v o l í
1. p. ..........................
2. p. .........................   
3. p. ..........................  
4. p. ..........................  
5. p. ...........................
6. p. ...........................
7. p. ...........................

za členov Mestskej mediálnej rady v Nitre s účinnosťou dňom zvolenia

u k l a d á
a) členom mediálnej rady
    zvolať prvé zasadnutie Mestskej mediálnej rady a na tomto zasadnutí zvoliť si predsedu    

mediálnej rady a jeho meno oznámiť na OS – referáte organizačnom  MsÚ v Nitre
T: .......
K: MR

b) predsedovi mediálnej rady
    pripraviť návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady na najbližšie zasadnutie         

mestského zastupiteľstva
                                        T: najbližšie zasadnutie MZ
                                        K: MR
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Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre

V zmysle  Štatútu Mestskej mediálnej rady predkladám návrh na voľbu členov Mestskej 
mediálnej rady v Nitre:

členovia: 

1. p. ............................
2. p. ............................
3. p. .............................
4. p. .............................
5. p. .............................
6. p. ...........................
7. p. ...............................

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre zriadilo Mestskú mediálnu radu v Nitre dňa 11. 12. 
2008, ako stály kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ktorý 
definuje a kontroluje strategické, tematické a koncepčné zameranie mestských médií. 
Zároveň plní funkciu poradného orgánu mestského zastupiteľstva a primátora. Dohliada 
na koncepciu mediálnej prezentácie volených orgánov mesta a realizáciu jeho mediálnej 
politiky.

Mediálna rada má sedem členov z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých 
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Predseda mediálnej rady je volený z členov rady 
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov mediálnej rady.




