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

I.

1. zástupcu mesta do predstavenstva záujmového združenia právnických osôb
Vedecko-technologický park Žilina, so sídlom Univerzitná 8498//25, 010 08
Žilina, a to nasledovne:
do funkcie
člena predstavenstva združenia PaedDr. Ľudmilu
Chodelkovú namiesto doterajšieho člena predstavenstva združenia Ing.
Igora Chomu,
2. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 133/2015 zo dňa
29.6.2015 v časti týkajúcej sa bodu I. 9. a).

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.
Predkladateľ pôvodne navrhol v záujme zachovania tradície, kedy boli za členov
predstavenstva združenia nominovaní obvykle štatutári jednotlivých členov združenia ako
zástupcu mesta Žilina v tomto združení doterajšieho člena predstavenstva združenia Ing. Igora
Chomu. Takto by sa združeniu podarilo zachovať platformu, kde si spoločne za rokovací stôl
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sadnú predseda kraja, primátor mesta či rektorka Žilinskej univerzity a venujú sa témam
akými sú podnikanie, startupy, výskum a vývoj, inovácie a spolupráca jednotlivých aktérov
v regióne. V tomto zmysle požiadal mesto a poslancov mestského zastupiteľstva o podporu aj
Juraj Kavecký, riaditeľ Vedecko-technologického parku Žilina.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade, ktorá odporučila personálnu zmenu tak ako
je uvedené v návrhu uznesenia, teda do funkcie člena predstavenstva združenia PaedDr.
Ľudmilu Chodelkovú namiesto Ing. Igora Chomu.
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 predstavenstve združenia.
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PRÍLOHA
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