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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019, 
Návrh na doplnenie člena do: 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
-  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 

verejného zdravia 
a 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 
z radov poslancov 

 
I.  
s c h v a ľ u j e 
 
- zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 a to 

tak, že vo výrokovej časti „v o l í“  v  komisii pod por. č. 6. „Komisia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie“ vypúšťa znenie: „5. Mgr. 
Miloslav Špoták“. Doterajšie por. č. „6.“ sa označuje ako por. č. „5.“. 

 
II. 
v o l í 
do funkcie člena  
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
-  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 

verejného zdravia 
a 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 

z radov poslancov 

 

Mgr. Miloslava Špotáka 
 
 
s účinnosťou dňom 01.07.2019 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019, 
Návrh na doplnenie člena do: 
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
-  Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu 

verejného zdravia 
a 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 
 
z radov poslancov 
 
 
Predkladám: 
 

I. návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ                          
zo dňa 31.01.2019 
 

II. v súlade so Štatútom Mesta Nitry § 12 ods. 6 návrh na voľbu člena z radov 

poslancov do:  
 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie,  
- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie 

a podporu verejného zdravia 
a 

- Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný 
poriadok a komunálne činnosti 

 
 

 

meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Špoták 
bydlisko: Nábrežie mládeže 77, 949 01 Nitra, SR 
povolanie a zamestnávateľ: projektový manažér, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Filozofická fakulta, Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava 

 
 
 

 
- Dôvody zvolenia:  menovaný aj doposiaľ pôsobil ako člen Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie avšak ako člen z radov 
odborníkov. Poslanec Špoták má záujem i naďalej pracovať v tejto komisii a svoje odborné 
znalosti využívať i naďalej pri riešení úloh, ktorými sa zaoberá táto komisia. Menovaný má 
záujem pracovať aj v Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdravia a Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti 

 
Jeho odborná kvalifikácia je predpokladom na úspešné plnenie si úloh vyplývajúcich                        
so zamerania predmetných komisií. 
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Dôvodová správa 

 
 

 V zmysle Štatútu Mesta Nitry § 12 ods. 2 počet poslancov komisie určuje mestské 
zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec, ktorý nie je členom mestskej rady bol členom aspoň 
jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac troch komisií. 
 
 Mgr. Miloslav Špoták doposiaľ pôsobil ako člen z radov odborníkov v Komisii 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie, do ktorej  bol zvolený 
uznesením č. 7/2019-MZ dňa 31.01.2019. 
 
 
Zánikom mandátu p. Michaeli Hefkovej nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát 
poslanca MZ v Nitre Mgr. Miloslav Špoták, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.  
 
Mgr. Miloslav Špoták počas výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva má záujem            
i naďalej pracovať vo vyššie uvedenej komisii. Z toho dôvodu predkladáme návrh na doplnenie 
člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie z radov 

poslancov.  
 
 Zároveň má záujem pracovať a využiť svoje odborné znalosti  ako člen  v Komisii 
Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 
a Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti. 
 
V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 
7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 a návrh na voľbu p. Špotáka do stálych komisií MZ tak, ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie. 
 
 
 
 


