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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.,
Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:
do funkcie konateľa spoločnosti Mgr. Milana Ladivera namiesto
doterajšieho konateľa spoločnosti MVDr. Jána Nociara.

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 o personálnu zmenu
v štatutárnom orgáne spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.
Materiál bol prerokovaný v komisii športu, ktorá s predloženým návrhom súhlasí a odporúča
MZ predkladaný materiál prerokovať a schváliť.
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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.
Nakoľko MVDr. Ján Nociar prejavil listom zo dňa 29.11.2019 vôľu vzdať sa funkcie konateľa
spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., vyhlásilo mesto Žilina výberové konanie na obsadenie tejto
pozície.
Navrhovaný zástupca mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. je
úspešný uchádzač v rámci výberového konania organizovaného mestom Žilina v súlade so
Zásadami organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou
účasťou mesta zo dňa 02.05.2019.
Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k prijatiu
rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
o personálnej zmene v štatutárnom orgáne spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. a
následne k zabezpečeniu zápisu zmien v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.
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PRÍLOHY
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