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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti MsHK Žilina, a.s., Športová 5, 010 01
Žilina, IČO: 36 387 193, a to nasledovne:
a) do funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti
opätovne doterajšieho člena a zároveň predsedu predstavenstva
spoločnosti Mariána Tittla,
b) do funkcie člena a zároveň podpredsedu predstavenstva spoločnosti
opätovne doterajšieho člena a zároveň podpredsedu predstavenstva
spoločnosti Mgr. Antona Trnovca,
c) do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Jána Hodása namiesto
doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti PaedDr. Radoslava
Jakubova,
d) do funkcie ďalších nových
členov predstavenstva spoločnosti
Emanuela Lovišeka a Vlastimila Škanderu,
e) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing.
Dušana Dobšoviča namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu
dozornej rady spoločnosti Ing. Karola Kruteka,
f) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Jána Pučeka a MUDr.
Petra Durmisa namiesto doterajších členov dozornej rady spoločnosti
Jozefa Valáška a Bc. Bohumila Kostolného,
2. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5,
010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:
a) do funkcie konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa
spoločnosti Ing. Daniela Rančáka,
b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing.
Dušana Dobšoviča namiesto doterajšieho člena dozornej rady
spoločnosti Mgr. Antona Trnovca,
c) do funkcie členov dozornej rady spoločnosti opätovne Jozefa Valáška
a Petra Kráľa.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého je vymenovávanie a odvolávanie vedúcich (riaditeľov)
rozpočtových a príspevkových organizácií a schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych
a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta
vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
MATERIÁL
Rozhodovanie o personálnych zmenách v štatutárnych a kontrolných orgánoch
obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta sa vykonáva v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a tiež v súlade so zakladateľskými listinami/spoločenskými zmluvami alebo
stanovami právnických osôb s účasťou mesta.
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 zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade. Členovia mestskej rady hlasovali
nasledovne: 5 za návrh, 2 proti návrhu, 1 sa zdržal a dvaja členovia MR boli neprítomní.

