
Aklamačné hlasovanie zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14. 06. 2019 

 
 
 
Číslo hlasovania: 1 
o návrhu na založenie návrhovej komisie 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
Číslo hlasovania: 2 
o návrhu, aby povereným poslancom viesť 7. zasadnutie MZ v prípadoch 
uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ján Greššo 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
Číslo hlasovania: 3 
o návrhu zaradiť do programu - mat. č. 222/2019 ,, Petícia – Zastavme hazard!“    
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
Číslo hlasovania: 4 
o návrhu zaradiť do programu - mat. č. 207/2019 ,,Návrh Všeobecného 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní                      
a kasín na území mesta Nitry“ 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
Číslo hlasovania: 5 
o programe ako celku 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 



 
Číslo hlasovania: 6 
o vystúpení v diskusii p. Vendredyho v rozsahu 5 min. k mat. č. 222/2019 
,,Petícia – Zastavme hazard!“  
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Číslo hlasovania: 7 
o návrhu na uznesenie k mat. č. 222/2019 ,,Petícia – Zastavme hazard!“ – uzn. 
č. 196/2019-MZ     
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Číslo hlasovania: 8 
o vystúpení v diskusii p. Chromíka k mat. č. 207/2019 ,,Návrh Všeobecného 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a 
kasín na území mesta Nitry“  
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Číslo hlasovania: 9 
o pozmeňovacom návrhu p. Dovičoviča k mat. č. 207/2019 ,,Návrh 
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze 
umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry“ – v zmysle uznesenia 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1  
 
Číslo hlasovania: 10 
o návrhu na uznesenie k mat. č. 207/2019 ,,Návrh Všeobecného záväzného 
nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 
mesta Nitry“ – uzn. č. 197/2019-MZ 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1  
 
 

Spracovala: 
Lucia Vojtechová, v. r. 
ref. organizačný 




