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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 štatutárnych a kontrolných orgánov oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Nitrianska organizácia cestovného ruchu, so sídlom Štefánikova 60, 950 
06 Nitra, IČO: 42 209 005 a nadácie Nitrianska komunitná nadácia, so sídlom Farská 1295/5, 949 01 
Nitra, IČO: 37 869 281 
 
 
 
I. o d p o r ú č a 
oblastnej organizácii cestovného ruchu - Nitrianska organizácia cestovného ruchu, so sídlom 
Štefánikova 60, 950 06 Nitra, IČO: 42 209 005 registrovanej na Ministerstve dopravy SR, č. sp.: 
10188/2012/SCR po uplynutí aktuálneho funkčného obdobia 
 
schváliť 
 
a) ako zástupcu mesta poslanca Pavla Obertáša do predstavenstva (s návrhom kandidatúry                    

na funkciu predsedu predstavenstva) 
 

 

b) členov dozornej rady z radov poslancov:                         PhDr. Ján Vančo, PhD.  
                                                                                                     Ing. Jarmilu Královú, PhD. 
 
 
II. o d p o r ú č a 
nadácii Nitrianska komunitná nadácia, so sídlom Farská 1295/5, 949 01 Nitra, IČO: 37 869 28 
registrovanej na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677 po uplynutí aktuálneho funkčného 
obdobia 
 
a) správnej rady 

 

i. odvolať členov správnej rady: Janku Buršákovú 

    Mgr. Dominiku Hlavinovú Tekeliovú, PhD. 
 

ii. schváliť členov správnej rady: poslankyňu Ing. Jarmilu Královú, PhD. 
 poslankyňu Denisu Branikovičovú  
 poslankyňu RNDr. Marta Rácovú 
 

iii. potvrdiť členov správnej rady: Mgr. Miloslava Špotáka 
 Mgr. Martina Horáka 
 
 

  



Dôvodová správa 
 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie mesta a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať 
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 
 
V Nitrianskej organizácii cestovného ruchu má dozorná rada 4 členov a právna úprava voľby jej členov 
je upravená v Stanovách, na základe ktorých volí valné zhromaždenie predsedu dozornej rady z členov, 
ktorí boli navrhnutí Mestom Nitra. Podpredseda dozornej rady sa volí z členov, ktorí boli navrhnutí 
ostatnými členmi NOCR. 
 
Členov dozornej rady v prípade Nitrianskej organizácie cestovného ruchu teda volí valné zhromaždenie 
a opätovne je potrebné brať na vedomie, že Mesto Nitra nie je jediným spoločníkom tejto organizácie 
a preto sa voľba nebude realizovať tzv. „rozhodnutím jediného spoločníka“, t.j. primátora mesta. 
Uvedené znamená, že návrh do funkcie predsedu dozornej rady je iba prvotným odporúčaním a voľba 
tejto funkcie je v kompetencii valného zhromaždenia organizácie.  
 


