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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 stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov 
a členov z radov poslancov 
z r i a ď u j e 
stále komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre a to: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku  
      a podnikateľskú činnosť 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť 
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky  
       a  zdravotníctvo 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 

mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov)  

 
v o l í  
predsedov a členov komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch  a zahraničné 

vzťahy 
 
Predseda:           p. Jozef Trandžík   
 
Členovia:           p. Ján Vančo    
     p. Lívia Šumichrastová  
       p. Janka Buršáková  
        p. Dominika Tekeliová  
 
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť 
 
 
Predseda:          p. Milan Burda  
 

Členovia:          p. Jozef Slíž  
    p. Štefan Klačko  
    p. Peter Oremus                            

  p. Ján Greššo  
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3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
 

Predseda:           p. Marta Rácová  
 

Členovia:           p. Miloslav Hatala 
     p. Ľubomír Moravčík 
     p. Miroslav Tvrdoň       
                          p. Ľuboš Török 
 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť 
 

Predseda:           p. Martin Nemky  
 

Členovia:           p. Pavel Varga 
     p. Ivan Gavalovič 
                          p. Štefan Štefek 
 p. Miloš Dovičovič 
 
 
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
 
 
Predseda:          p. Renáta Kolenčíková 
 

Členovia:          p. Jozef  Marko 
    p. Jozef Hasilla 
    p. Anna Šmehilová 
    p. Petra Ajdariová 
 
 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 
 
Predseda:           p. Anton Kretter 

 
Členovia:          p. František Hollý 
    p. Miroslav Mikulášik 
    p. Miroslav Gut 
    p. Peter Košťál 
          
 
 
u k l a d á 
predsedom stálych komisií MZ (pod por. č. 1-6) 
predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb 
                                              T: najbližšie MZ 
         K: MR 
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7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

 
Predseda:           p. Štefan Štefek  
Členovia:           p. Miloslav Hatala  
     p. Daniel Hecht 
     p. Ľuboš Török 
     p. Miloš Dovičovič 
 
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
Členovia:           p. Janka Buršáková 
     p. František Hollý 
     p. Jozef Slíž 
     p. Dominika Tekeliová 
                           p. Peter Košťál 
 
 
u k l a d á 
členom komisie (č. 8) 
na prvom zasadnutí komisie zvoliť si predsedu a podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - referát      
organizačný MsÚ v Nitre 

    T: ..................... 
    K: MR 
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Návrh  na zriadenie stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov a členov z radov 

poslancov 
 

 
 Na základe návrhov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a hnutí zastúpených 
v Mestskom zastupiteľstve v Nitre predkladám návrh na zriadenie stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
 Predložený návrh je v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
 
Navrhujem zriadiť  nasledovné komisie: 
 
1. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
2. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku  
      a podnikateľskú činnosť 
3. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
4. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť 
5. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky  
       a  zdravotníctvo 
6. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 
7. Komisiu Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 

mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
a 
8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov)  

 
 

Zároveň predkladám návrh na zvolenie predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva 
z radov poslancov: 
 

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, cestovný ruch  a zahraničné 
vzťahy 

 
Predseda:           p. Jozef Trandžík, Štúrova 49, Nitra, vysokoškolský pedagóg, UKF Nitra  
 
Členovia:           p. Ján Vančo, Kasalova 12, Nitra, pedagóg, SZČO   
     p. Lívia Šumichrastová, Štúrova 35, reštaurátorka, Ponitrianske múzeum v Nitre 
                           p. Janka Buršáková, Bizetova 10, mediátorka, Slovenská produkčná, a. s.  
                                                                                    Bratislava 
                          p. Dominika Tekeliová, Baničova 20, tlmočník-prekladateľ, SAV Bratislava 
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2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť 
 
 
Predseda:          p. Milan Burda, Na Hôrke 2, MV SR,OÚ Topoľčany 
 

Členovia:          p. Jozef Slíž, Šumavská 1, podnikateľ, JODYGAS 
                          p. Štefan Klačko, Krompašská 11, správca hokej. haly, STAVEX real, s. r. o. 

Bratislava 
    p. Peter Oremus, Biela 940/9, manažér, Samson company, s. r. o. 
                         p. Ján Greššo, Vikárska 1, Metalclean, s. r. o.  
 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a šport 
 

Predseda:           p. Marta Rácová, Benkova 13, pedagóg, Gymnázium Nitra, Golianova 68 
 

Členovia:           p. Miloslav Hatala, Moskovská 19, geodet, živnostník 
     p. Ľubomír Moravčík, Šúdolská 44, živnostník  
     p. Miroslav Tvrdoň, Hájnicka 147/45, vysokoškolský pedagóg, UKF Nitra 

                           p. Ľuboš Török, Považská 13, vysokoškolský pedagóg, UKF Nitra 
 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru 

a investičnú činnosť 
 

Predseda:           p. Martin Nemky, Beethovenova 8, prednosta OÚ Nitra 
 

Členovia:           p. Pavel Varga, Jánskeho 4, živnostník, SVS Nitra, s. r. o. 
     p. Ivan Gavalovič, Kráľovská cesta 3, projektant, dôchodca 
                           p. Štefan Štefek, Willermova 11, SZČO 
  p. Miloš Dovičovič, Novomeského 75, ekonóm, manažér Službyt Nitra, s. r. o. 
 
 
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
 
 
Predseda:       p. Renáta Kolenčíková, Hornozoborská 101, asistentka poslanca NR SR  
                                                                                                 SMER-SD 
Členovia:       p. Jozef  Marko, Župné námestie 7, lekár, UROEXAM, s. r. o. 
            p. Jozef Hasilla, Komenského 20, lekár, FN Nitra 
                       p. Anna Šmehilová, Ďumbierska 7, riaditeľka, EFFETA, Stredisko sv. F. Saleského 
                       p. Petra Ajdariová, Stavbárska 16, sociálny pracovník, Únia nevidiacich  
                                                         a slabozrakých Slovenska, Bratislava 
 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 

verejnoprospešné  služby a verejný poriadok 
 
Predseda:          p. Anton Kretter, Ždiarska 11, vysokoškolský pedagóg, SPU Nitra 

 
Členovia:          p. František Hollý, Bazovského 14, vodič, NKS, s. r. o., 
    p. Miroslav Mikulášik, Hájska 108/2, vedúci odboru, MV SR, OÚ Nitra 
    p. Miroslav Gut, Dvorčanská 76, technik, Západoslovenská distribučná, a. s. 
    p. Peter Košťál, Za Humnami 59, referent, Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra  
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7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca 

mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
 
Predseda:           p. Štefan Štefek, Willermova 11, konateľ spoločnosti, SZČO 
Členovia:           p. Miloslav Hatala, Moskovská 19, geodet, živnostník 

p. Daniel Hecht, Za Humnami 23, lekár, MUDr. Daniel Hecht, neštátna stomat. 
                                                                 ambulancia    

     p. Ľuboš Török, Považská 13, vysokoškolský pedagóg, UKF Nitra 
     p. Miloš Dovičovič, Novomeského 75, ekonóm, manažér Službyt Nitra, s.r.o. 
  
 Ďalej navrhujeme v súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona              
č. 545/2005 Z. z. a Štatútu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení dodatku č. 1 zriadiť komisiu s názvom: 
 
 
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
  Komisia sa zriaďuje ako dozorný orgán nad tým, aby osobné záujmy poslancov mestského 
zastupiteľstva neprevážili nad verejnými záujmami pri výkone ich verejnej funkcie. 
 Preberá od poslancov a od primátora „Oznámenia  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Nitry“, posudzuje zlúčiteľnosť funkcií 
verejných funkcionárov, či verejní funkcionári neuprednostňujú svoj osobný záujem pri výkone 
svojej funkcie, primeranosť nárastu majetku verejných funkcionárov a dodržiavanie ďalších 
ustanovení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. V prípade podozrenia z porušenia povinností 
verejných funkcionárov vyvodzuje zodpovedajúce následky. 
 
 Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva a je volený              
na základe návrhov predložených politickými stranami alebo politickými hnutiami, zastúpenými 
v mestskom zastupiteľstve a nezávislými poslancami. Každú politickú stranu alebo politické 
hnutie a nezávislých poslancov bude zastupovať jeden člen komisie.  
  
 Predsedu a podpredsedu komisie volia členovia komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov komisie na prvom zasadnutí komisie na základe návrhu ktoréhokoľvek člena 
komisie. 
 
Návrh – členovia komisie: 
 
1. meno a priezvisko: Janka Buršáková 
      bydlisko: Bizetova 10 

            povolanie a zamestnávateľ: mediátorka, Slovenská produkčná, a.s., Bratislava 
      
2. meno a priezvisko: František Hollý 
      bydlisko: Bazovského 14 
      povolanie a zamestnávateľ: vodič, NKS, s. r. o. 
       
3. meno a priezvisko: Jozef Slíž 
      bydlisko: Šumavská 1 
      povolanie a zamestnávateľ: podnikateľ, JODYGAS 
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4. meno a priezvisko: Dominika Tekeliová  
      bydlisko: Baničova 20 
      povolanie a zamestnávateľ: tlmočník - prekladateľ, SAV Bratislava 
       
5. meno a priezvisko: Peter Košťál      
      bydlisko: Za Humnami 59 
      povolanie a zamestnávateľ: referent, Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra 
 
 
  Dôvody zvolenia:  odborné znalosti navrhovaných kandidátov  sú predpokladom  úspešného  
pôsobenia v komisii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


