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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na doplnenie členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb
v o l í

1. do funkcie  člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov

p. Petra Oremusa

2. do funkcie  člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť z radov ďalších osôb

p. Janku Berecovú - Titkovú

s účinnosťou dňom zvolenia
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Návrh na doplnenie členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                          
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov 
odborníkov

Predkladám :

1. návrh na voľbu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov 

meno a priezvisko: p. Peter Oremus
            bydlisko: Biela 940/9, Nitra
           povolanie a zamestnávateľ: manažér, Samson company, s.r.o.
            Dôvody zvolenia: svojou odbornou kvalifikáciou bude prispievať k aktívnemu plneniu 
                                          tých úloh, ktoré sú zverené predmetnej komisii

2. návrh na voľbu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov odborníkov

meno a priezvisko: JUDr.  Janka Berecová - Titková
bydlisko : Dubová 2, Nitra
povolanie a zamestnávateľ: advokátka        
Dôvody zvolenia: menovaná má záujem aktívne pracovať v predmetnej komisii    
a podieľať sa na rozvoji mesta 

Dôvodová správa

V zmysle Štatútu mesta Nitry § 12 ods. 6 predkladám návrh na voľbu členov              
do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť z radov poslancov ako aj z radov odborníkov. 

Na ustanovujúcom zasadnutí boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
353/2014-MZ dňa 8.12.2014 zriadené stále komisie mestského zastupiteľstva. 

Uznesením č. 20/2015-MZ bol 5. 2. 2015 zvolený do funkcie člena Komisie               
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanec Peter 
Oremus. Nakoľko táto komisia plní svoju špecifickú úlohu vyplývajúcu z ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a teda 
nezasadá pravidelne každý mesiac, navrhujem p. Petra Oremusa zvoliť aj do odbornej 
komisie, konkrétne do funkcie člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre                     
pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť.

V zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre
celkový počet členov komisie je spravidla 5 až 13, pričom počet členov komisie z radov 
odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii.
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V súčasnosti Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť má 9 členov, z toho 5 poslancov a 4 členov z radov 
odborníkov. 

Poslanec Peter Oremus  a  JUDr.  Janka Berecová – Titková majú všetky predpoklady 
vykonávať navrhovanú funkciu zodpovedne a prispievať tak k prosperite tohto mesta.  

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 25. 08. 2015 prijala k mat. č. 311/2015 
nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e číslo 505/2015-MR

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Návrh na doplnenie členov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, 
správu majetku a podnikateľskú činnosť z radov poslancov a z radov ďalších osôb, vracia 
materiál predkladateľovi na dopracovanie v zmysle diskusie mestskej rady

Materiál bol dopracovaný v zmysle vyššie uvedeného uznesenia.




