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Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014  
s c h v a ľ u j e 
Časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Nitre na I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu 
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N Á V R H 
časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 

v Nitre na I. polrok 2014 
 
 

Predkladám návrh časového plánu zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2014 nasledovne: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo:    13. februára 2014 
       27. marca 2014 
          15. mája 2014 
             26. júna 2014 
      
 
Mestská rada:     07. januára 2014 
       28. januára 2014 
                                           18. februára 2014 
                 11. marca 2014 
       01. apríla 2014 
       29. apríla 2014 
       20. mája 2014  
                                           10. júna 2014                                  
       
 

Dôvodová správa. 
 
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a čl. 11. ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov  a čl. 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Nitre mestská rada sa 
schádza podľa potreby, najmenej  raz za tri mesiace. 
 

V súlade s vyššie uvedeným je predložený návrh časového plánu zasadnutí MR a MZ 
na I. polrok 2014.  

 
Mestská rada dňa 29. 10. 2013 prerokovala „Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej 

rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014“ a uznesením č. 634/2013-MR 
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť časový plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu. 

 
 

  


