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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.____/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. personálnu zmenu v spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o., IČO:
46 931 317, so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, a to nasledovne:
a) do funkcie druhého konateľa spoločnosti menuje Vladislava Harčara,
bytom Smreková 3095/24, 010 07 Žilina

II.

ukladá
1. primátorovi mesta Žilina Ing. Igorovi Chomovi, zabezpečiť príslušnú zmenu
zakladateľskej listiny spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je schvaľovanie zástupcov mesta do obchodných spoločností a iných
právnických osôb s účasťou mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, pričom oprávnenie
podať návrh na schválenie týchto zástupcov má primátor mesta.
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so 100% majetkovou
účasťou mesta, ktorej predmetom činnosti je okrem iného prevádzkovanie športových
zariadení (plavárne a bazénov) a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
Do pôsobnosti konateľa spoločnosti patrí v súlade s čl. VIII ods. 8 zakladateľskej
listiny spoločnosti najmä.
a) riadiť všetku činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
zabezpečovať realizáciu rozhodnutí a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti,
b) zabezpečovať riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam
spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,
c) vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti,
d) rozhodovať o použití rezervného fondu v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obch.
zák.
Konateľa menuje v súlade s čl. VII ods. 2 písm. i) zakladateľskej listiny spoločnosti
valné zhromaždenie spoločnosti. Po schválení materiálu a prijatí uznesenia dôjde
k zabezpečeniu samotných zmien v štatutárnom orgáne spoločnosti, t.j. k zvolaniu valného
zhromaždenia a následne rozhodnutiu o navrhovanej zmene, teda dôjde k menovaniu ďalšieho
konateľa spoločnosti.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, nakoľko sa jedná výhradne
o personálnu zmenu v štatutárnom orgáne spoločnosti.

PRÍLOHA
ŽIVOTOPIS

Osobné údaje:
Vladislav Harčar
Smreková 3095/24
010 07 Žilina
Dátum narodenia: 20. 9. 1956
e-mail: vharcar@gmail.com
tel.: 0944 272935
R.Č: 560920/7857
Vzdelanie:
1971 – 1976 Stredná škola pre pracujúcich – 5 ročné súvislé štúdium s maturitou – odbor
automechanik
Pracovné skúsenosti:
09/2006 - 06/2013
05/2000 - 08/2006
01/1997 - 04/2000
03/1996 - 12/1996
09/1995 - 03/1996
11/1993 - 08/1995
04/1992 - 10/1993
07/1981 - 03/1992
07/1979 - 06/1981
04/1979 - 06/1979
04/1977 - 03/1979
07/1974 - 03/1977

OFFICE SYSTEM, s.r.o., Žilina – vedúci prevádzky
Micos Slovakia, s.r.o., Žilina – vedúci prevádzky
Micos Slovakia, s.r.o., Žilina – konateľ
Stavebno-servisný podnik a.s., Žilina – vedúci prevádzky
a mechanizácie
Hotel Sankt Johan, spol. s r.o., Liptovský Ján – manažér
Dopravný podnik mesta Žiliny – dopravno-prevádzkový
námestník
ČSAD š.p., DZ Žilina – vedúci strediska MHD
ČSAD š.p., DZ Žilina – vodič MHD, dispečer, garážmajster
Oceľové konštrukcie n. p., Žilina - samostatný normovač
ČSAD š.p., DZ Žilina – vodič MHD
Vojenská základná služba
ČSAD š.p., DZ Žilina – automechanik

Znalosti:
Počítačové znalosti:
Internet (www, e-mail)
MS Office (Word, Outlook Express)
Vodičský preukaz:
Skupina A – E
Záujmy:
Šport, motorizmus

