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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a na voľbu jej členov 

z r i a ď u j e 

Mestskú radu v Nitre v počte 9 členov: 

 

v o l í 

členov Mestskej rady v Nitre v zložení: 

1. p. ..........................  
2. p. .......................... 
3. p. ......................... 
4. p. ........................ 
5. p. ........................ 
6. p. ........................... 
7. p. .......................... 
 

s účinnosťou dňom zvolenia 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu primátora mesta o poverení zastupovaním dvoch zástupcov primátora v tomto 

poradí: 

 

p. Miloslav Špoták (Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja) s účinnosťou 

dňom  ...............  

 

p. Peter Mezei (Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja) s účinnosťou 

dňom ...................... 

 

 

ktorí sú členmi Mestskej rady v Nitre v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
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Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov 
 
 
 Na základe návrhov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a hnutí 

zastúpených v Mestskom zastupiteľstve v Nitre predkladám návrh na: 

 

1.  zriadenie Mestskej rady v Nitre 

a 

2.  zvolenie jej členov. 

 

 

 V predloženom návrhu sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí 

a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Počet členov mestskej rady 

tvorí najviac tretinu počtu poslancov. 

 

Nižšie uvedený návrh je predložený v súlade s § 14 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

Návrh predpokladá zriadenie 9 člennej mestskej rady spolu so zástupcami primátora: 
 
p. Miloslavom Špotákom a Petrom Mezeiom, ktorí sú poverení zastupovaním primátora          

v súlade s § 13b zákona o obecnom zriadení.  Nakoľko zástupca primátora je členom mestskej 

rady zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, nie 

je potrebné, aby bol do tohto orgánu volený postupom podľa § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. 

 

 

Za členov Mestskej rady v Nitre sú navrhnutí nasledovní kandidáti: 

 

  

P. č. Meno a priezvisko Bydlisko  Povolanie Zamestnávateľ Politická príslušnosť 
1. p. Miloslav Špoták 

 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Tím Kraj Nitra – 
Združenie kandidátov 
Nitrianskeho kraja 

2. p. Peter Mezei  
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Tím Kraj Nitra – 
Združenie kandidátov 
Nitrianskeho kraja 

3. p. Denisa    
Branikovičová 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Tím Kraj Nitra – 
Združenie kandidátov 
Nitrianskeho kraja 

4. p. Igor Kršiak 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx HLAS – sociálna 
demokracia, SME 
RODINA, DOBRÁ 
VOĽBA a Umiernení 
demokrati Slovenska, 

5. p. Miloš Dovičovič 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx HLAS – sociálna 
demokracia, SME 
RODINA, DOBRÁ 
VOĽBA a Umiernení 
demokrati Slovenska, 

6. p. Štefan Štefek 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nezávislý kandidát 
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7. p. Miroslav Gut 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nezávislý kandidát 

8. p. Pavol Obertáš 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  Nezávislý kandidát 

9. p. Ján Vančo 
 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda 
a solidarita, Šanca, 
SPOLU Občianska 
demokracia, ODS-
Občiansky demokrati 
Slovenska, 
Demokratická strana, 
Občianska 
konzervatívna strana, Za 
ľudí 

  

 

 

Dôvody zvolenia: odborné znalosti navrhovaných kandidátov sú predpokladom na úspešné 

plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie člena mestskej rady. Viacerí z navrhovaných poslancov 

úspešne pôsobili vo funkcii člena MR už v minulých volebných obdobiach.  

 


