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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

p r e r o k o v a l o

Návrh na odvolanie konateľky spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a návrh na schválenie zástupcu 

Mesta Nitra do funkcie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

1. o d v o l á v a

     p. Renátu Kolenčíkovú

z funkcie konateľky spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

s účinnosťou dňom ....................

2. s c h v a ľ u j e

     p. Pavla Vargu

ako zástupcu mesta Nitra do funkcie  konateľa spoločnosti Službyt Nitra , s. r. o.

s účinnosťou dňom ....................
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Návrh na odvolanie a schválenie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

Predkladám návrh na odvolanie  konateľky spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.:

Meno a priezvisko:    p. Renáta Kolenčíková

a schválenie zástupcu mesta Nitra v spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. do  funkcie konateľa tejto 
spoločnosti

Meno a priezvisko:  p. Pavel Varga
Bydlisko:    Jánskeho 4, 949 01 Nitra

Dôvody schválenia: 
P. Pavel Varga má aj vzhľadom na doterajšiu profesijnú prax predpoklady zodpovedne vykonávať 
funkciu konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a má plnú dôveru nášho poslaneckého klubu. 
                              

Dôvodová správa

Nakoľko p. Renáta Kolenčíková, poslankyňa MZ, vystúpila z poslaneckého klubu SMER-
sociálna demokracia pri MZ Nitra, ktorý ju ako dnes už bývalú predsedníčku klubu do tejto funkcie 
navrhol,  navrhujem namiesto nej schváliť ako zástupcu mesta Nitra do funkcie konateľa Službytu 
Nitra, s. r. o. p. Pavla Vargu. 

Stanovisko MR zo dňa 27.09.2016:

U z n e s e n i e   číslo 509/2016-MR

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a 
Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. a návrh na schválenie zástupcu 
Mesta Nitra do funkcie konateľa spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.




