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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 stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov 
a členov z radov poslancov 

z r i a ď u j e 
stále komisie Mestského zastupiteľstva  v Nitre a to: 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť  
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 

verejný priestor a investičnú činnosť 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný 

ruch 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

 
v o l í  
predsedov a členov komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne: 
 
 
1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť 
      Predseda:      p. Martin Horváth  
      Členovia:      p. Roman Ágh   
      p. Regina Viteková 
        p. Ján Greššo 
         p. Edita Vnučková  
                            p. Miroslav Gut 
                            p. Pavol Obertáš 

    p. Peter Oremus 
    p. Igor Kršiak 

 
2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu 

Predseda:     p. Andrej Sitkey, 
      Členovia:     p. Peter Mezei,    

     p. Peter Košťál 
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3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 
verejný priestor a investičnú činnosť 
Predseda:     p. Peter Mezei  
Členovia:     p. Erik Král   
     p. Miloš Dovičovič  
       p. Štefan Štefek  
        p. Edita Vnučková  
                     p. Andrei Sitkey  

 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  

Predseda:     p. Petra Ajdariová  
Členovia:     p. Denisa Branikovičová   
     p. Miloslav Špoták  
       p. Martina Dubaiová 
      p. Martina Mojtová  
     p. František Hollý  
     p. Adriana Filipová  
 

5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný 
ruch 
Predseda:     p. Erik Král  
Členovia:     p. Denisa Branikovičová   
     p. Katarína Welnitzová  
       p. Ján Vančo 
        p. Miloslav Špoták  
         p. Pavol Obertáš  
 

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
Predseda:     p. Miloslav Hatala 
Členovia:     p. Marta Rácová   
     p. Miloslav Špoták  
       p. Martina Mojtová  
        p. Ladislav Turba  
     p. p. Ľubomír Moravčík 
 

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
Predseda:     p. Ladislav Turba  
Členovia:     p. Igor Mesároš   
     p. Róbert Rathouský  
       p. Peter Košťál 
     p. Ján Greššo 
                p. Ľubomír Moravčík  
 

8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 
Predseda:     p. Jarmila Králová 
Členovia:     p. František Hollý   
     p. Róbert Rathouský 
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9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

      Predseda:     p. Igor Mesároš 
      Členovia:     p. Ľubomír Moravčík    
     p. Ján Vančo 
       p. Martina Dubaiová 
     p. Regina Víteková  

 
10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
Predseda:     p. Adriana Filipová 
Členovia:     p. Regina Víteková   
     p. Miloš Dovičovič 
     p. Ladislav Turba  
                     p. Miloslav Hatala 

 
 
u k l a d á 
a) predsedom stálych komisií MZ (pod por. č. 1-9) 

predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb 
                                              T: najbližšie zasadnutie MZ 
         K: MR 
 
b) na prvom zasadnutí komisie zvoliť si podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - referát 

organizačný MsÚ v Nitre 
      T: na prvom zasadnutí komisie 
      K: MR 

 
u k l a d á 
členom komisie (č. 10) 
na prvom zasadnutí komisie zvoliť si predsedu a podpredsedu a ich mená nahlásiť na OS - 
referát organizačný MsÚ v Nitre 

       T: na prvom zasadnutí komisie 
       K: MR 
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Návrh  na zriadenie stálych komisií Mestského 

zastupiteľstva v Nitre  a voľba ich predsedov a členov z radov poslancov 
 

 Na základe návrhov poslaneckých klubov a zástupcov politických strán a hnutí 
a nezávislých poslancov zastúpených v Mestskom zastupiteľstve v Nitre predkladám návrh    na 
zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

 Návrh je predložený v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 

 

I. Predkladám návrh na zriadenie nasledovných stálych komisií: 

 

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť 

2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu 
3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru,  

verejný priestor a investičnú činnosť 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel   

a cestovný ruch 
6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 

a komunálne činnosti 
9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu                
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

 

Zároveň predkladám návrh na zvolenie predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva 
z radov poslancov: 

 

1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku  
a podnikateľskú činnosť 

  
       Predseda:    p. Martin Horváth, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
       Členovia:  p. Roman Ágh, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
     p. Regina Víteková, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
       p. Ján Greššo, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

   p. Edita Vnučková, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 p. Miroslav Gut, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

                           p. Pavol Obertáš, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
      p. Peter Oremus, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
  p. Igor Kršiak, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
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2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mobilitu 

 
 Predseda:    p. Andrej Sitkey, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

       Členovia:    p. Peter Mezei, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
     p. Peter Košťál, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
     
 

3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, 
verejný priestor a investičnú činnosť 

 
Predseda:    p. Peter Mezei, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Členovia:    p. Erik Král, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  

   p. Miloš Dovičovič, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
       p. Štefan Štefek, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
                     p. Edita Vnučková, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
                     p. Andrej Sitkey, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

 
4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci a bytové otázky  

 
Predseda:   p. Petra Ajdariová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Členovia:   p. Denisa Branikovičová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

p. Miloslav Špoták, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
p. Martina Dubaiová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

    p. Martina Mojtová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
   p. František Hollý, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
   p. Adriana Filipová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

 
5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný 

ruch 
 

Predseda:    p. Erik Král, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Členovia:    p. Denisa Branikovičová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   

 p. Katarína Welnitzová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
     p. Ján Vančo, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

 p. Miloslav Špoták, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
       p. Pavol Obertáš, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 

6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie 
 
Predseda:    p. Miloslav Hatala, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Členovia:    p. Marta Rácová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  

 p. Miloslav Špoták, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 p. Martina Mojtová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 p. Ladislav Turba, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

   p. Ľubomír Moravčík, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 

7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 
 
Predseda:    p. Ladislav Turba, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
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Členovia:    p. Igor Mesároš, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
   p. Róbert Rathouský, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
     p. Peter Košťál, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
   p. Ján Greššo, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
  p. Ľubomír Moravčík, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 

8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti 

 
Predseda:    p. Jarmila Králová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Členovia:    p. František Hollý, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
   p. Róbert Rathouský, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 

Ďalej navrhujeme v súlade s čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona              
č. 545/2005 Z. z. a Štatútu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení dodatku č. 1 zriadiť komisiu s názvom: 

    
9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu             
pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 
 

     Predseda:     p. Igor Mesároš, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
     Členovia:     p. Ľubomír Moravčík, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
    p. Ján Vančo, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
   p. Martina Dubaiová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
    p. Regina Víteková, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
 
Komisia sa zriaďuje ako dozorný orgán nad tým, aby osobné záujmy poslancov mestského 
zastupiteľstva neprevážili nad verejnými záujmami pri výkone ich verejnej funkcie. 
Preberá od poslancov a od primátora „Oznámenia  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Nitry“, posudzuje zlúčiteľnosť funkcií 
verejných funkcionárov, či verejní funkcionári neuprednostňujú svoj osobný záujem pri výkone 
svojej funkcie, primeranosť nárastu majetku verejných funkcionárov a dodržiavanie ďalších 
ustanovení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. V prípade podozrenia z porušenia povinností 
verejných funkcionárov vyvodzuje zodpovedajúce následky. 
 
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva a je volený na základe 
návrhov predložených politickými stranami alebo politickými hnutiami, zastúpenými 
v mestskom zastupiteľstve a nezávislými poslancami. Každú politickú stranu alebo politické 
hnutie a nezávislých poslancov bude zastupovať jeden člen komisie.  
  
Predsedu a podpredsedu komisie volia členovia komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov komisie na prvom zasadnutí komisie na základe návrhu ktoréhokoľvek člena 
komisie. 
 
10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  
 

Predseda:     p. Adriana Filipová, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
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Členovia:     p. Regina Víteková, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx   
 p. Miloš Dovičovič, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

     p. Ladislav Turba, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
                     p. Miloslav Hatala, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

 

 

Dôvody zvolenia:  
 

Dôvody zvolenia: odborné znalosti navrhovaných kandidátov sú predpokladom úspešného 
pôsobenia v komisii. Menovaní majú záujem pracovať vo vyššie uvedených komisiách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


