
MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE  
 
 
 

 V Nitre dňa 7. 4. 2010 
 

 Číslo materiálu: 1769/2010 

 
 
Mestskej rade 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2010 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                Mestská rada v Nitre  
primátor mesta Nitry    p r e r o k o v a l a 

   návrh časového plánu zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

  v Nitre na II. polrok 2010  
                          o d p o r ú č a 
                         Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
  schváliť 

Spracovala:     časový plán zasadnutí Mestskej rady  
Ing. Andrea Trojanovičová   a Mestského zastupiteľstva v Nitre  
odborný referent                                            na II. polrok 2010 
referátu organizačného   podľa predloženého návrhu 
 

 
 

 
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová  
odborný referent   
referátu organizačného 
 
 
 
Prizvať:  
     - 

––––––––––––––––––––––––––– 
         podpis predkladateľa 



N Á V R H 
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na II. polrok 2010 
 

Predkladám návrh časového plánu zasadnutí MR a MZ nasledovne: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo:    09. september 2010 
     28. október 2010 
                                                    25. november 2010 
                                          16. december 2010 (materiály + rozpočet) 
 
 
Mestská rada:                    24. august 2010 
                                                    21. september 2010 
   12. október 2010 
                                               09. november 2010 
      30. november 2010 (materiály + rozpočet) 
      14. december 2010 
 

 
 

Dôvodová správa. 
 
      V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 
 
      V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej  raz za tri mesiace. 
 
 
       Ostatná novela zákona o obecnom zriadení, predĺžila lehotu na uskutočnenie zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady z pôvodnej lehoty dva mesiace na lehotu tri 
mesiace, avšak stále platí zásada, že mestské zastupiteľstvo a schádza podľa potreby, 
vzhľadom na aktuálnosť prerokúvanej problematiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MESTSKÝ  ÚRAD V NITRE  
 
 
 
 

V Nitre dňa  22. 4. 2010 
 

 Číslo materiálu: 1769/2010 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre 
 
 
K bodu: Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na II. polrok 2010 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie: 
Jozef Dvonč                    Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
primátor mesta Nitry                p r e r o k o v a l o 
       návrh časového plánu zasadnutí 
       Mestskej rady a Mestského 
       zastupiteľstva v Nitre  

na II. polrok 2010 
Spracovala:      s c h v a ľ u j e 
Ing. Andrea Trojanovičová    časový plán zasadnutí Mestskej 
odborný referent                                                        rady a Mestského zastupiteľstva 
referátu organizačného                                             v Nitre na II. polrok 2010 
       podľa predloženého návrhu 
 
 
        
Napísala: 
Ing. Andrea Trojanovičová 
odborný referent   
referátu organizačného 
 
 
 
Prizvať: - 
      
      - 
 

––––––––––––––––––––––––––– 
                    podpis predkladateľa 

 



N Á V R H 
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na II. polrok 2010 
 

Predkladám návrh časového plánu zasadnutí MR a MZ nasledovne: 
 
Mestské zastupiteľstvo:    09. september 2010 
     28. október 2010 
                                                    18. november 2010 
                                          16. december 2010 (materiály + rozpočet) 
 
 
Mestská rada:                    24. august 2010 
                                                    21. september 2010 
   12. október 2010 
                                               02. november 2010 
      30. november 2010 (materiály + rozpočet) 
      14. december 2010 
 

 
 

Dôvodová správa. 
 
 
      V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 
      V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej  raz za tri mesiace. 
 
       Ostatná novela zákona o obecnom zriadení, predĺžila lehotu na uskutočnenie zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady z pôvodnej lehoty dva mesiace na lehotu tri 
mesiace, avšak stále platí zásada, že mestské zastupiteľstvo a schádza podľa potreby, 
vzhľadom na aktuálnosť prerokúvanej problematiky.  
 
              Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2010 prerokovala „Návrh časového 
plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2010“ a uzn. č. 
182/2010 odporučila MZ schváliť časový plán zasadnutí MR a MZ na II. polrok 2010 podľa 
predloženého návrhu vrátane nasledovných schválených zmien: 
- pôvodný termín „25.november 2010“ sa nahrádza novým termínom „18. november 2010“ 
- pôvodný termín „9. november 2010“ sa nahrádza novým termínom „2. november 2010“ 
 
Uvedené zmeny sú už zapracované v materiáli. 
 


