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

 
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do štatutárneho orgánov obchodných spoločností v 
zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry  
 
 
A/  NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o. 
 
a1) s c h v a ľ u j e  

odvolanie zástupcu Mesta Nitra zo štatutárneho orgánu (funkcie „konateľa“) 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   
- Ing. Františka Refku, bytom: Pod Katrušou 3, 949 01 Nitra 
s účinnosťou dňom .............. 

 
a2) s c h v a ľ u j e 

menovanie zástupcu Mesta Nitra do štatutárneho orgánu (funkcie „konateľa“) 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   
- ......................................, nar. .............................., bytom: ................................. 
s účinnosťou dňom .................. na obdobie do ......................... 

 
a3) o d p o r ú č a  

primátorovi mesta  
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so 
sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761 za Mesto Nitra 

 
a4) u k l a d á 

Mestskému úradu v Nitre 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Nitrianska 
investičná, s.r.o. 
Termín: ihneď 

 
 
B/ NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 
 
b1) p o t v r d z u j e 

zástupcu mesta Ing. Pavla Abrhana, nar. 25.6.1959, bytom Podzámska 29, 940 01 Nové 
Zámky vo funkcii člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská 
spoločnosť, a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604) na obdobie 
do ........................ 

 



b2) o d p o r ú č a 

 primátorovi mesta  
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonateľnosti tohto uznesenia pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Nitrianska teplárenská 
spoločnosť, a. s. so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra (IČO: 36 550 604) za Mesto 
Nitra 

 
b3) u k l a d á 

 Mestskému úradu v Nitre 

zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Nitrianska 
teplárenská spoločnosť, a. s. 
Termín: ihneď 

 
 
 
  



 
Dôvodová správa 

 
 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre oprávnené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné 
právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako 
aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe. 
 
Dôvodom návrhu na schválenie odvolania konateľa z funkcie a schválenie zástupcu mesta do 
štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je potreba nového 
manažérskeho riadenia spoločnosti. 
 
Dôvodom návrhu na potvrdenia člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Nitrianska 
teplárenská spoločnosť a.s. je dočasné zachovanie kontinuity zastupovania Mesta Nitry 
v manažmente spoločnosti. 
 
Primátor mesta Nitry pri výkone právomoci valného zhromaždenia v otázke vymenovania 
členov štatutárnych a kontrolných orgánov rozhoduje v znení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
 


