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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti 
Službyt Nitra, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry 
 
 

A. o d v o l á v a 
zástupcov Mesta Nitra z orgánov obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 
122, 949 01 Nitra, IČO: 31 447 929, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, 
vložka č. 638/N, a to nasledovne: 
 
členov dozornej rady: Ing. arch. et Ing. Petra Mezeia 
 PhDr. Annu Laurinec Šmehilovú, PhD. 
 Ing. Tomáša Jursu 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

B. s c h v a ľ u j e 
zástupcov Mesta Nitra do orgánov obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 
122, 949 01 Nitra, IČO: 31 447 929, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, 
vložka č. 638/N, a to nasledovne: 
 
členovia dozornej rady: poslankyňa Ing. Regina Víteková 
 poslankyňa RNDr. Marta Rácová 
 poslankyňa MUDr. Adriana Filipová 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

C. p o t v r d z u j e  
zástupcov Mesta Nitra v orgánoch obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 
122, 949 01 Nitra, IČO: 31 447 929, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, 
vložka č. 638/N, a to nasledovne: 
 
členovia dozornej rady: poslanec Pavol Obertáš, (s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu 

dozornej rady) 
 poslanec Ing. Miloš Dovičovič (ako člen dozornej rady) 
 poslanec Ing. Erik Král 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

D. u k l a d á 
štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej 
legislatívy SR podľa tohto uznesenia 
         T: k 28.02.2023 
         K: MZ 
 

 

 



 

Dôvodová správa 
 
Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových zástupcov 
do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými predstaviteľmi mesta 
Nitra.  
Pri voľbe členov dozornej rady sú uvedené osoby predkladané aj s návrhom kandidatúry na funkciu 
predsedu a podpredsedu. Podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.  je voľba členov 
dozornej rady v kompetencii valného zhromaždenia.  
Nakoľko v prípade spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. sa jedná o spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom 
je Mesto Nitra, pôsobnosť valného zhromaždenia tu vykonáva primátor mesta. 
Primátor mesta Nitry pri výkone právomoci valného zhromaždenia v otázke vymenovania členov 
kontrolných orgánov rozhoduje v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre a z tohto titulu bude 
viazaný aj návrhom na voľbu predsedu dozornej rady.   
 
 
Navrhované zmeny nemajú dopad na rozpočet Mesta Nitra. 
 

 

 

 

 


