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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Komisia
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť:
1. zástupcu mesta do orgánu oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42 219 574, a to
nasledovne:
do funkcie predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného
ruchu Mgr. Petra Fiabáne namiesto Ing. Igora Chomu,
2. zástupcu mesta do orgánu Združenia obcí Rajecká cyklotrasa, so sídlom
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 51 294 826, a to
nasledovne:
do funkcie predsedu predstavenstva združenia Mgr. Petra Fiabáne
namiesto Ing. Igora Chomu,
3. zástupcu mesta do orgánu záujmového združenia právnických osôb REGIÓN
BESKYDY, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO:
36 148 474, a to nasledovne:
do funkcie predsedu predstavenstva združenia Mgr. Petra Fiabáne
namiesto Ing. Igora Chomu.

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 je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny nakoľko sa jedná výhradne o personálne
zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta.
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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.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra je právnická osoba založená podľa zákona
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Hlavným účelom
OOCR Malá Fatra je podpora cestovného ruchu na území svojich členov, aktívne vytváranie
podmienok a realizácia aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu na území svojich
členov a ochrana záujmov svojich členov. Členmi OOCR sú napr. mesto Žilina, obce
Porúbka, Teplička nad Váhom, Radôstka, Belá, Gbeľany, Stará Bystrica, Terchová, Lietava,
Zborov n/Bystricou, Krásno n/Kysucou, Nová Bystrica, Krasňany, Strečno, Nededza, Varín,
Lysica, Stráža a ďalší.
Združenie obcí Rajecká cyklotrasa je združením obcí založeným podľa ust. § 20b a nasl.
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom
činnosti združenia je: vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline, ktorá prechádza
jednotlivými katastrálnymi územiami obcí a miest, ktoré sú členmi združenia, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú cyklotrasu v zmysle projektovej
dokumentácie. Členmi združenia sú: mesto Žilina, mesto Rajecké Teplice, obec Lietavská
Lúčka, obec Porúbka.
REGIÓN BESKYDY je záujmovým združením právnických osôb založeným v zmysle ust. §
20f zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom
činnosti združenia je vyvíjanie činností, ktoré majú za cieľ zaktivizovanie spolupráce v
prihraničných územiach a v týchto oblastiach:
1. Hospodárstvo, obchod, priemysel, malé a stredné podnikanie, dopravná infraštruktúra
– diaľnice, železnice, hraničné priechody,...
2. Pošta a telekomunikácie
3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, potravinárstvo
4. Vzdelávanie, školstvo, univerzity
5. Systém výmeny informácií
6. Turizmus
7. Ochrana životného prostredia
8. Územné plánovanie a výstavba
9. Kultúra, osveta a šport.
Región Beskydy iniciuje všestranný rozvoj oblasti, spracováva a predkladá návrhy a
stanoviská štátnym a iným orgánom, inštitúciám.
Ing. Igor Choma sa vzdal funkcií vo vyššie uvedených právnických osobách. Z uvedeného
dôvodu predkladáme návrh na nové personálne obsadenie orgánov týchto právnických osôb.
Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k zvolaniu
valných zhromaždení právnických osôb a následne po rozhodnutí valných zhromaždení
k zápisu zmien v príslušných registroch.
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