
MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ: Renáta Kolenčíková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre

Číslo materiálu: 225/2015

Názov materiálu:
Návrh na doplňujúcu voľbu členov Mestskej rady         
v Nitre

Spracovateľ: Renáta Kolenčíková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva V Nitre

Napísala: Renáta Kolenčíková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva V Nitre

Prizvať: -

Dátum rokovania 
MZ:

11. 6. 2015

Dátum vyhotovenia: 29. 5. 2015

Návrh na uznesenie:
„na osobitnej strane“

Podpis predkladateľa:



2

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. Miloša Dovičoviča
p. Petru Ajdariovú

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 § 11, ods. 6 Štatútu mesta Nitry predkladám návrh na voľbu členov mestskej 
rady:

meno a priezvisko: Miloš Dovičovič
Bydlisko: Novomeského 75, Nitra
Povolanie: ekonóm, manažér
Zamestnávateľ: Službyt Nitra, s. r. o.
Politická príslušnosť: poslanecký klub nezávislých poslancov a NOVA

a

meno a priezvisko: Petra Ajdariová
Bydlisko: Stavbárska 16, Nitra
Povolanie: sociálny pracovník
Zamestnávateľ: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava
Politická príslušnosť: poslanecký klub nezávislých poslancov a NOVA

Dôvodová správa.

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

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

Poslanecký klub nezávislých poslancov a NOVA  nemá v zmysle vyššie uvedeného 
uznesenia zastúpenie v mestskej rade, preto navrhujem zvoliť do tejto funkcie nasledovných
kandidátov: p. Miloša Dovičoviča

        
        a 
         
         p. Petru Ajdariovú

Menovaní poslanci majú všetky predpoklady úspešne plniť úlohy, ktoré vyplývajú 
z funkcie člena mestskej rady a byť tak nápomocní pri plnení úloh vyplývajúcich                    
z rozhodnutia mestského zastupiteľstva. 

Mestská rada v Nitre dňa 26. 5. 2015 prerokovala „Návrh na doplňujúcu voľbu členov 
Mestskej rady v Nitre“, mat. 225/2015 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
nezvoliť do funkcie člena Mestskej rady v Nitre p. Miloša Dovičoviča a p. Petru Ajdariovú.




