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

 
Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske 
komunálne služby, s. r. o. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zástupcov Mesta Nitra do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby,         
s. r. o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200, vedenej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 678/N nasledovne: 
 
Členovia dozornej rady:  Mgr. Petra Ajdariová, bytom Stavbárska 16, 949 01 Nitra 

Ing. Jarmila Králová, PhD., bytom Olivová 4, 949 01 Nitra 
    Ing. Miloslav Hatala, bytom Moskovská 19, 949 01 Nitra 

 

 
u k l a d á 
štatutárom spoločností 
vykonať všetky potrebné kroky v zmysle legislatívy  
          T: do 31.3.2019 
          K: MZ 
 
 
 

Dôvodová správa: 
 
Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 14/2019 boli Valným zhromaždením 
spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o. vykonané zmeny v Zakladateľskej listine spoločnosti 
Nitrianske komunálne služby, s. r. o.. Rozhodnutím Valného zhromaždenia v zmysle vyššie 
spomenutého uznesenia bol rozšírený počet členov dozornej rady spoločnosti Nitrianske komunálne 
služby, s. r. o. na 6 členov. Z toho dôvodu je nutné schváliť vymenovanie troch členov dozornej rady. 
 
 
Stanovisko MR zo dňa 26.02.2019, uzn. č. 181/2019-MR: 

 

Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a 
Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti 
Nitrianske komunálne služby, s. r. o. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
 
zástupcov Mesta Nitra do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne 
služby, s. r. o. so sídlom Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200, vedenej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 678/N nasledovne: 
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Členovia dozornej rady:     Mgr. Petra Ajdariová, bytom Stavbárska 16, 949 01 Nitra 
                                            Ing. Jarmila Králová, PhD., bytom Olivová 4, 949 01 Nitra 
                                            Ing. Miloslav Hatala, bytom Moskovská 19, 949 01 Nitra 
 
uložiť 
štatutárom spoločností 
vykonať všetky potrebné kroky v zmysle legislatívy  
                                                                                 T: do 31.03.2019 
                K: MZ 
 
 
 
 
Navrhované zmeny nemajú dopad na rozpočet Mesta Nitra. 


