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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.  /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  Schvaľuje 

 

1. Odvolanie primátora mesta Žiliny Mgr. Petra Fiabáne z funkcie predsedu 

predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konaného dňa 11. 2. 2019 bol primátor mesta 

Žiliny Mgr. Petra Fiabáne poslancami schválený Uznesením 30/2019 do funkcie predsedu 

predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. 

 

V zmysle novely zákona č. 382/2011 Z. z. Občiansky zákonník a najmä § 5b zákona                 

č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám má subjekt Oblastná 

organizácia cestovného ruchu Malá Fatra so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 42 219 574 ako povinná osoba povinnosť zverejňovať na svojom webovom 

sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme zákonom ustanovené informácie, ktoré však 

v rozpore so zákonom nezverejňuje. 

 

Posledné zverejnenia na webovom sídle Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

https://www.regionmalafatra.sk/ sú: 

- faktúry – 28. máj 2019, 

- objednávky – rok 2018. 

 

Za uvedené porušenie zákona je zodpovedný súčasný primátor mesta Peter Fiabáne, ktorý 

zastáva funkciu predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra.  

 

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 súčasťou mesta vyhradené 

mestskému zastupiteľstvu. Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. Vplyv materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, pretože ide výhradne          

o personálne zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta. 

 

MATERIÁL 

 

Rozhodovanie o personálnych zmenách v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností a iných právnických osôb súčasťou 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 súčasťou mesta. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra je právnická osoba 

https://www.regionmalafatra.sk/
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založená podľa zákona 91/2010Z. z. O podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

Hlavným účelom Oblastnej organizácie cestovného ruchu 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. 

 

Z dôvodov uvedených v časti „Dôvodová správa“ predkladám návrh na odvolanie predsedu 

predstavenstva Mgr. Petra Fiabáne v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra                

so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina, IČO: 42 219 574. Po schválení materiálu 

mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k zvolaniu valného zhromaždenia 

právnickej osoby a následne po rozhodnutí valného zhromaždenia k zápisu zmien v príslušných 

registroch. 

 

PRÍLOHY 

 

 
 

Objednávky – screenshot webového sídla Oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. 
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Faktúry – screenshot webového sídla Oblastnej organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Komisia finančná a majetková 

Uznesenie komisie č. 59/2020  ̶  Komisia neprijala platné uznesenie – ZA 3, PROTI 4, ZDRŽAL 

SA 1. 

 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – Komisia s predloženým návrhom 

nesúhlasí a neodporúča ho MsZ prerokovať a schváliť. 

 

 

Ostatné komisie nerokovali o tomto materiáli. 
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