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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre
v o l í
do funkcie člena Mestskej rady v Nitre

p. Martu Rácovú
p. Štefana Štefeka

s účinnosťou dňom zvolenia
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Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady v Nitre

V zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a Štatútu mesta Nitry predkladám nasledovný návrh na voľbu členov mestskej 
rady:

Meno a priezvisko Bydlisko Povolanie Zamestnávateľ Politická 
príslušnosť

Štefan Štefek Willermova 11 konateľ 
spoločnosti

SZČO
NEKA

Marta Rácová Benkova 13 pedagóg Gymnázium Nitra, 
Golianova 68

NEKA

Dôvodová správa.

V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa v zložení mestskej rady prihliada na zastúpenie politických strán, 
politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. 

Na ustanovujúcom zasadnutí bola uznesením č. 351/2014-MZ mestského 
zastupiteľstva dňa 8. 12. 2014 zriadená Mestská rada v Nitre v počte 9 členov, zástupcovia 
poslaneckých klubov (SMER –SD- 4, KDH – 2, NEKA a NOVA -2, SIEŤ - 1). 

Nakoľko „Poslanecký klub nezávislých poslancov a NOVA“  nemá doposiaľ 
zastúpenie v mestskej rade, navrhujem zvoliť do funkcie člena MR kandidátov p. Martu 
Rácovú a p. Štefana  Štefeka.

Vyššie uvedený návrh predkladám aj z dôvodu, že uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 19/2015-MZ zo dňa 5. februára 2015 bolo odporučené primátorovi mesta 
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na doplňujúcu voľbu 
chýbajúcich dvoch členov mestskej rady.

Navrhovaní kandidáti majú záujem pracovať v mestskej rade.

V zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Čl. 41 ods. 7 „Tajným 
hlasovaním sa na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva volia kandidáti              
do funkcií v zmysle čl. 3 ods. 6, prvá veta. V ďalších prípadoch sa hlasuje tajne ak sa na tom 
uznesie mestské zastupiteľstvo, a to spravidla pri vymenovaní, voľbe alebo odvolaní.“.




