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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 záujmového združenia právnických 

osôb Nitra 2026 

s c h v a ľ u j e 

- zástupcov Mesta Nitra do kontrolného orgánu záujmového združenia právnických osôb Nitra 

2026, so sídlom Farská 1295/5, 949 01 Nitra, IČO: 53730101, zapísaného v Registri 

záujmových združení právnických osôb  Okresného úradu v Nitre, nasledovne: 

členovia dozornej rady zzpo Nitra 2026 (meno, priezvisko, bydlisko): 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

u k l a d á 

štatutárom združenia Nitra 2026 vykonať všetky právne a administratívne úkony podľa tohto 

uznesenia 

              T: 30.06.2021 

              K: MZ 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 66/2021-MZ bolo schválené 

založenie zzpo Nitra 2026 na účely koordinácie projektu Nitra 2026, tvorby prihlášky do 2. kola 

akcie EHMK SR 2026 a následnej potenciálnej implementácie projektu v prípade získania titulu. 

Člen združenia – samospráva – má právo menovať členov dozornej rady ako kontrolného orgánu 

združenia v zmysle čl. X. ods. 10.4 písm. a) Stanov záujmového združenia právnických osôb Nitra 

2026. Počet menovaných členov dozornej rady sa pre každé zastupiteľstvo určí tak, že každý 

poslanecký klub v zastupiteľstve menuje jedného člena. V prípade, ak v zastupiteľstve nie sú 

utvorené poslanecké kluby, menuje zastupiteľstvo jedného člena. Na účely menovania člena 

dozornej rady sa nezaradení poslanci považujú spolu za jeden poslanecký klub. Mesto Nitra teda 

môže menovať 5 členov dozornej rady zzpo Nitra 2026 spomedzi poslancov Mestského 

zastupiteľtsva v Nitre. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu dozornej rady. 

Dôvody zvolenia menovaných poslancov za členov dozornej rady zzpo Nitra 2026: Menovaní 

majú všetky predpoklady vykonávať túto funkciu zodpovedne a čestne. Majú skúsenosti v oblasti 

kultúry, kreatívneho priemyslu, cestovného ruchu, športu alebo školstva a neformálneho 

vzdelávania.  

 
 
 
Stanovisko mestskej rady: 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 05. 2021 uznesením č. 317/2021-MR 

prerokovala „Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu záujmového združenia 

právnických osôb Nitra 2026”. 

 


