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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov 
obchodných spoločností a právnických osôb v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry 
 
 

A. odvoláva 

zástupcov Mesta Nitra  z orgánov obchodných spoločností a právnických osôb s majetkovou 
účasťou Mesta Nitra nasledovne: 

1.    
členov dozornej rady: 
Jozefa Slíža, bytom Šumavská 1533/1, 949 01 Nitra 
Doc. Ing. Antona Krettera, PhD., bytom Ždiarska 11, 949 01 Nitra 
obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.),       
so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, vedenej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10192/N. 
 
2.    
členov správnej rady: 
RNDr. Martu Rácovú, bytom Na Čerešňovom vrchu 47, 949 01 Nitra 
Mgr. Líviu Šumichrastovú, bytom Štúrova 35, 949 01 Nitra 
Štefana Klačka, bytom Krompašská 11, 949 01 Nitra 
Nitrianskej komunitnej nadácie, so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra, registrovanej                 
na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677.  
 
3.    
členov dozornej rady: 
Doc. Ing. Jozefa Trandžíka, PhD., bytom Štúrova 49, 949 01 Nitra 
Mgr. Líviu Šumichrastovú, bytom Štúrova 35, 949 01 Nitra 
Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, so sídlom Štefánikova 60, 950 06 Nitra.  
 
 

B. schvaľuje 
 
zástupcov Mesta Nitra  do orgánov obchodných spoločností a právnických osôb s majetkovou 
účasťou Mesta Nitra nasledovne:     
 
 
 



1.    
členov dozornej rady: 
Františka Hollého, bytom Bazovského 14, 949 11 Nitra 
MVDr. Róberta Rathouského, bytom Hornočermánska 68, 949 01 Nitra 
a potvrdzuje  
Ing. Petra Košťála, PhD., bytom Za Humnami 59, 949 01 Nitra vo funkcii člena dozornej rady 
(s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu dozornej rady) 
obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.),       
so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604, vedenej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10192/N. 
 
2.    
členov správnej rady: 
Martina Horáka, bytom Borodáčova 1, 949 11 Nitra 
Miloslava Špotáka, bytom Nábrežie mládeže 77, 949 01 Nitra 
Ivana Jančeka, bytom Na Predmostí 2, 949 01 Nitra 
Nitrianskej komunitnej nadácie, so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra, registrovanej                 
na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677.  
 
3.    
členov dozornej rady: 
Ing. Jarmilu Královú, PhD., bytom Olivová 4, 949 01 Nitra (s návrhom kandidatúry           
na funkciu predsedu dozornej rady) 
Františka Hollého, bytom Bazovského 14, 949 11 Nitra 
Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, so sídlom Štefánikova 60, 950 06 Nitra.  
 
ukladá 

štatutárnym orgánom spoločností a právnických osôb vykonať všetky právne 
a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia 
 

  



Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných 
orgánov obchodných spoločností a právnických osôb v zakladateľskej a zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry 
 
Týmto materiálom sa v jednotlivých obchodných spoločnostiach a  iných právnických 
osobách s majetkovou účasťou mesta navrhujú nasledovné zmeny v obsadení štatutárnych 
a kontrolných orgánov: 

 
 

1. Nitrianska teplárenská, a.s. 
 
Navrhuje sa odvolať  
členov dozornej rady: 
Jozefa Slíža, bytom Šumavská 1533/1, 949 01 Nitra 
Doc. Ing. Antona Krettera, PhD., bytom Ždiarska 11, 949 01 Nitra 
 
a schváliť 

členov dozornej rady: 
Františka Hollého, bytom Bazovského 14, 949 11 Nitra, dôchodca 
MVDr. Róberta Rathouského, bytom Hornočermánska 68, 949 01 Nitra, veterinárny lekár – 
SZČO 
a potvrdiť 
Ing. Petra Košťála, PhD., bytom Za Humnami 59, 949 01 Nitra vo funkcii člena dozornej rady 
(s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu dozornej rady) 
 
Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových 
zástupcov do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými 
predstaviteľmi mesta Nitra.  
 
Pri voľbe členov dozornej rady sú uvedené osoby predkladané aj s návrhom kandidatúry na 
funkciu predsedu. Právna úprava voľby členov dozornej rady je v Nitrianskej teplárenskej 
spoločnosti upravená v Stanovách, na základe ktorých je Mesto Nitra (ako akcionár) 
oprávnené navrhnúť troch členov dozornej rady vrátane predsedu z celkového počtu šesť 
členov. 
 
Členov dozornej rady v prípade Nitrianskej teplárenskej spoločnosti volí valné zhromaždenie, 
Mesto Nitra však nie je jediným spoločníkom tejto spoločnosti a preto sa voľba nebude 
realizovať tzv. „rozhodnutím jediného spoločníka“, t.j. primátora mesta. Z toho dôvodu je tu 
preto potrebné brať na vedomie, že aj po kladnom odsúhlasení tohto návrhu mestským 
zastupiteľstvom si členovia dozornej rady až na prvom zasadnutí spomedzi seba zvolia 
predsedu a podpredsedu.  
 



V prípade, ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov 
v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné 
zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.  
 

2. Nitrianska komunitná nadácia 
 
Navrhuje sa odvolať 
členov správnej rady 
RNDr. Martu Rácovú, bytom Na Čerešňovom vrchu 47, 949 01 Nitra 
Mgr. Líviu Šumichrastovú, bytom Štúrova 35, 949 01 Nitra 
Štefana Klačka, bytom Krompašská 11, 949 01 Nitra 
 
a schváliť 

členov správnej rady: 
Martina Horáka, bytom Borodáčova 1, 949 11 Nitra, ukončené vzdelanie:2.st. Masarykova 
univerzita v Brne, Právnická fakulta, povolanie/zamestnanie – živnostník, bezúhonný 
Miloslava Špotáka, bytom Nábrežie mládeže 77, 949 01 Nitra, ukončené vzdelanie: 2. st. VŠ, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, povolanie/zamestnávateľ: 
projektový manažér na Filozofickej fakulte UCM v TT, bezúhonný 
Ivana Jančeka, bytom Na Predmostí 2, 949 01 Nitra, ukončené vzdelanie: 2. st. VŠ, SPU 
Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, povolanie/zamestnávateľ - technik majetko-
právneho vysporiadania, Západoslovenská distribučná a.s., bezúhonný. 
 
Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových 
zástupcov do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými 
predstaviteľmi mesta Nitra.  
 

3. Nitrianska organizácia cestovného ruchu 
 
Navrhuje sa odovlať 
členov dozornej rady: 
Doc. Ing. Jozefa Trandžíka, PhD., bytom Štúrova 49, 949 01 Nitra 
Mgr. Líviu Šumichrastovú, bytom Štúrova 35, 949 01 Nitra 
 
a schváliť 

členov dozornej rady: 
Ing. Jarmilu Královú, PhD., bytom Olivová 4, 949 01 Nitra, vedúca ref. služieb verejnosti – 
Arborétum Mlyňany (s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu dozornej rady) 
Františka Hollého, bytom Bazovského 14, 949 11 Nitra, dôchodca 
 
Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových 
zástupcov do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými 
predstaviteľmi mesta Nitra.  



 
Pri voľbe členov dozornej rady sú uvedené osoby predkladané aj s návrhom kandidatúry na 
funkciu predsedu. V Nitrianskej organizácii cestovného ruchu má dozorná rada 4 členov 
a právna úprava voľby jej členov je upravená v Stanovách, na základe ktorých volí valné 
zhromaždenie predsedu dozornej rady z členov, ktorí boli navrhnutí Mestom Nitra. 
Podpredseda dozornej rady sa volí z členov, ktorí boli navrhnutí ostatnými členmi NOCR. 
 
Členov dozornej rady v prípade Nitrianskej organizácie cestovného ruchu teda volí valné 
zhromaždenie a opätovne je potrebné brať na vedomie, že Mesto Nitra nie je jediným 
spoločníkom tejto organizácie a preto sa voľba nebude realizovať tzv. „rozhodnutím jediného 
spoločníka“, t.j. primátora mesta. Uvedené znamená, že návrh p. Královej do funkcie 
predsedu dozornej rady je iba prvotným odporúčaním a voľba tejto funkcie je v kompetencii 
valného zhromaždenia organizácie.  
 
  



Dôvodová správa 
 
V zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať 
rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich 
vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby 
a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať 
majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom 3. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 23.01.2019, uznesením č. 

101/2019-MR odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh tak, ako je uvedené 

v návrhu na uznesenie. 


