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                  Predseda  

 Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

             Nitra 16. január 2023 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov  v znení neskorších predpisov  

 

 

z v o l á v a m   
 

 

1. riadne zasadnutie  Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja  

so sídlom v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 

 

 

23. januára 2023 o  9, 00 hod.  
 

 

v budove Župného domu na Župnom námestí 3 v Nitre,   

zasadačka Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja   

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Otvorenie  

 

2. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva  Nitrianskeho samosprávneho kraja  

(materiál č. 1) 

 

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

(materiál č. 2) 

 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

(materiál č. 3) 
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5. Návrh na zriadenie Rady Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na 6. volebné 

obdobie rokov 2022-2026 a návrh na voľbu jej členov 

(materiál č. 4) 

 

6. Návrh na zriadenie komisií  Zastupiteľstva  Nitrianskeho samosprávneho kraja, návrh na 

voľbu predsedov a členov komisií z radov poslancov  na VI. volebné obdobie rokov 2022-

2026 

(materiál č. 5) 

 

7. Návrh na schválenie časového harmonogramu zasadnutí Rady Zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023  

(materiál č. 6) 

 

8. Návrh na odvolanie pôvodných zástupcov a voľba nových zástupcov Rady partnerstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja v Komore regionálnej samosprávy 

(materiál č. 7) 

 

9. Návrh na menovanie nových členov výboru pre audit 

(materiál č. 8) 

 

10. Návrh na voľbu zástupcu  Nitrianskeho samosprávneho kraja do Výboru pre otázky 

zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra  

(materiál č. 9) 

  

11. Návrh na odvolanie riaditeľa, Ing. Borisa Jordanova z funkcie riaditeľa Polikliniky 

Nitrianskeho samosprávneho kraja  Šaľa a návrh na vyhlásenie výberového konania  na 

funkciu riaditeľa Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja  Šaľa 

(materiál č. 10) 

 

12. Návrh na odvolanie Ing. Štefana Kereka z funkcie riaditeľa „CLEMENTIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Kovarce na jeho vlastnú žiadosť, návrh na vyplatenie odmeny Ing. 

Štefanovi Kerekovi, návrh na menovanie Mgr. Kataríny Mackovej od 1. 4. 2023 do funkcie 

riaditeľa „CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce do vymenovania nového 

riaditeľa na základe úspešného výberového konania, a to najdlhšie na 6 mesiacov a návrh na 

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa „CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych 

služieb Kovarce 

(materiál č. 11) 
 

13. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Nitrianskeho samosprávneho kraja 

za rok 2022 

(materiál č. 12) 

 

14. Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1 na rok 2023  

(materiál č. 13) 

 

15. Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 

1/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, 

v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 

(materiál č. 14) 
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16. Návrh na zmenu uznesenia č. 131/2022 zo 40. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 17.10.2022 

(materiál č. 15) 

 

17. Zoznam mostov na cestách II. a III. triedy v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja 

určených na opravu v roku 2023 mostnou čatou RSÚC Nitra a.s. 

(materiál č. 16) 

 

18. Návrh na schválenie spolufinancovania projektov NSK na základe vyhlásenej výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov  

(materiál č. 17) 

 

19. Návrh na zmenu uznesenia č. 144/2022 vo veci spolufinancovania projektu NSK na základe 

vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu 

regionálnych projektov  

(materiál č. 18) 

 

20. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Ochrana verejného zdravia a zníženie 

dopadov pandémie COVID-19 v NSK“ 

(materiál č. 19) 

 
21. Rôzne  

 

22. Interpelácie  

 

23. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Branislav Becík, PhD.,v.r. 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 


