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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 
Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry 

 

 

A. o d v o l á v a 
zástupcov Mesta Nitra  z orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16170/N, a to nasledovne: 
 
členov dozornej rady: JUDr. Olivera Pravdu, LLM 

JUDr. Ladislava Mášika, LLM 

Ing. Petra Bakaya 
Mgr. Daniela Balka 
Ing. Dávida Moravčíka 
 

 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

B. s c h v a ľ u j e 
zástupcov Mesta Nitra do orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16170/N, a to nasledovne: 
 
členovia dozornej rady: poslanec Ing. Martin Horváth, (s návrhom kandidatúry na funkciu 

predsedu dozornej rady) 
poslanec Mgr. Igor Mesároš 
poslanec Ing. Peter Oremus, PhD 
poslanec JUDr. Igor Kršiak 

poslanec Ing. Štefan Štefek 
 poslanec Ing. Ľubomír Moravčík 

 
 
         T: ihneď 
         K: MZ 
 

C. 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. Podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je voľba členov dozornej 
rady v kompetencii valného zhromaždenia.  
Nakoľko v prípade spoločnosti Nitrianska investičná, 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. 
 
 
 
 


