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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o, IČO: 

36 416 754, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, a to 

nasledovne: 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti Ing. Stanislava Žilinčíka, bytom Korzo 

3468/18, 010 15 Žilina namiesto odvolaného konateľa Ing. Vladimíra 

Liššáka, trvale bytom Malá Voda 812, 013 22 Rosina, 

 

b) do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Antona Trnovca, bytom 

Chalupkova 1082/47A, 010 09 Žilina – Bytčica. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je schvaľovanie zástupcov mesta do obchodných spoločností a iných 

právnických osôb s účasťou mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, pričom oprávnenie 

podať návrh na schválenie týchto zástupcov zastupiteľstvu má primátor mesta. 

 

 

MATERIÁL 
 

Spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou 

samospráv s podielmi určenými nasledovne: 

 

 

Spoločník Obchodný 

podiel 

Počet 

hlasov 

Mesto Žilina 51 % 153 

Obec Nededza 14 % 42 

Obec Teplička 

nad Váhom 

13 % 39 

Obec Gbeľany 12 % 36 

Obec Mojš 10 % 30 

 



Predmetom činnosti tejto spoločnosti sú niektoré záležitosti, súvisiace s prípravou 

investície Kia a Mobis v žilinskom regióne (najmä výkup pozemkov, budovanie a prevod 

infraštruktúry, súvisiacej s výrobnými závodmi a pod.). Veľká väčšina činností spoločnosti už 

bola realizovaná a splnená a preto je strednodobým plánom Mesta Žilina ako majoritného 

spoločníka postupne ukončiť činnosť tejto spoločnosti a previesť ju do likvidácie. 

 

Spoločnosť má podľa spoločenskej zmluvy jedného konateľa, ktorým bol Ing. 

Vladimír Liššák ako nominácia Mesta Žilina, schválená uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 33/2011 zo dňa 21.2.2011. Pre podozrenie z konania nezlučiteľného s náplňou činnosti 

konateľa spoločnosti bol Ing. Vladimír Liššák na rokovaní mimoriadneho valného 

zhromaždenia spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. dňa 7.11.2014 všetkými spoločníkmi 

jednohlasne odvolaný z funkcie. 

 

Spoločnosť je momentálne bez konateľa, čo je zapríčinené najmä tým, že nebolo 

prijateľné, aby konateľ vzhľadom na uvedené podozrenia naďalej zotrvával vo funkcii ako aj 

tým, že personálnu nomináciu do obchodnej spoločnosti mesta musí schváliť mestské 

zastupiteľstvo. Predkladateľ nepovažoval za politicky korektné túto záležitosť schvaľovať po 

uskutočnení komunálnych volieb v novembri t.r., teda bez možnosti novozvolených 

poslancov o tom rozhodnúť. Vzhľadom na to, že spoločnosť pre svoj chod potrebuje 

konateľa, je veľmi žiaduce schváliť nového konateľa spoločnosti čo najskôr. 

 

S poukazom na požiadavku ostatných spoločníkov (obcí) dôjde tiež k zmene 

spoločenskej zmluvy spoločnosti kvôli kreovaniu pozície druhého konateľa spoločnosti. 

Spoločnosť tak bude mať dvoch konateľov, ktorí budú konať spoločne; bude tým zároveň 

posilnená krížová kontrola mesta ako najväčšieho spoločníka a ostatných spoločníkov (obcí).  

Zároveň sa navrhuje doplniť ďalšieho člena DR spoločnosti Mgr. Antona Trnovca, 

poslanca MZ a zástupcu primátora mesta, ktorý bude vykonávať funkciu člena DR namiesto 

Ing. Dušana Petríka, bývalého prednostu MsÚ Žilina, ktorý vykonával funkciu člena DR od 

28.02.2011 do 04.08.2012. 

 

Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde k zvolaniu 

mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a k zabezpečeniu zápisu zmien 

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny. 

 

Materiál bol prerokovaný v mestskej rade s odporučením schváliť ho. 

 

  



E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

 
 

 

 
 

   

   

OSOBNÉ INFORMÁCIE   

   

Meno  ŽILINČÍK STANISLAV 

Adresa  KORZO 3468/18, 010 15  ŽILINA 
 

Telefón  +421 (0)911 934 555,  

Fax   

E-mail  stanlyxz@gmail.com  

   

Štátna príslušnosť  Slovenská republika 

   

Dátum narodenia  3.9.1976 

   

ODBORNÁ PRAX  

 

 

 

• Dátum (od – do) 

• Zamestnávateľ 

• Pracovné zaradenie 

• Hlavná činnosť 

 

• Dátum (od – do) 

• Zamestnávateľ 

• Sektor 

• Pracovné zaradenie 

• Hlavná činnosť 

 

• Dátum (od – do) 

• Zamestnávateľ 

• Sektor 

• Pracovné zaradenie 

• Hlavná činnosť 

 

• Dátum (od – do) 

• Zamestnávateľ 

• Sektor 

• Pracovné zaradenie 

• Hlavná činnosť 

 

 

 

 

10/2013 – súčasnosť 

Aquatika, s.r.o. 

Prokurista 

Kompletné vedenie firmy 

 

02/2008 – 9/2013 

Maincor plast, s.r.o. 

Vodné hospodárstvo 

Projekt manažér 

Získavanie zákaziek  a ich riadenie 

 

11/2007-01/2008 

VÚC  Žilina (ŽSK) 

Verejná správa 

Kontrolný manažér 

Kontrola procesov v rámci SO/RO pre ROP 

 

01/2005-  

SVS – inžiniering, s.r.o. 

Vodné hospodárstvo 

Projekt manažér 

 príprava projektov pre fondy EÚ (Kohézny fond, Štrukturálne fondy) v oblasti budovania 
vodovodov, kanalizácií a ČOV; 

 Iniciatíva Jaspers – koordinácia pre projekty Stredné a Dolné Kysuce 

 zabezpečovanie verejného obstarávania u obstarávateľa – nadlimitná metóda 

- spracovanie súťažných podkladov pre projekt  PVS, a.s. Zásobovanie a odkanalizovanie 
regiónu Púchov – I. etapa. 

- zverejnenie oznámení o vyhlásení VO – OJ a VVO 

- vedenie výberových komisií, organizačné zabezpečenie 

 Riadenie projektov: 

mailto:stanlyxz@gmail.com


- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Dolné Kysuce  

- Trnové – kanalizácie 

- Verejná kanalizácia  Rajec – rekonštrukcia  a rozšírenie stokovej siete a ČOV 

(Zahrnujúc zmluvné vzťahy s dodávateľom projektovej dokumentácie, vzťahy z MŽP SR počas 
procesu odsúhlasovania  PD – EIA, štúdia uskutočniteľnosti, stavebný zámer, DUR, DSP, TD 
atď., inžinierska činnosť ) 

 Projektový manažér menovaný MŽP SR IAEIP pre projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce v rámci „Odborná pomoc pri príprave 
projektov kohézneho fondu pre SVS, a.s. 

- kontrola, schvaľovanie PD 

- vedenie výrobných výborov 

- spracovanie a predkladanie žiadostí o platbu 

- kontrola a schvaľovanie správ 

- spracovanie štvrťročných a ročných monitorovacích správ 

- spracovanie mesačných Cash flow 

- spracovanie plánu a výkon publicity ohľadne opatrenia 

 DONG HEE Slovakia, s.r.o.  

– Príprava zmluvy s touto kórejskou spoločnosťou v angličtine 

– Zodpovednosť za všetky písomnosti v angličtine  

– Vedenie stretnutí so zástupcami DONG HEE v angličtine 

 

 

• Dátum (od – do)  01/2002-12/2004 

• Zamestnávateľ  Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107 , 010 01  Žilina 

• Sektor  Vodné hospodárstvo 

• Pracovné zaradenie  Technický pracovník / projekt manažér 

• Hlavná činnosť   príprava projektov pre fondy EÚ (ISPA, Kohézny fond, Štrukturálne fondy) v oblasti budovania 
vodovodov, kanalizácií a ČOV; 

 vyhodnocovanie medzinárodných tendrov na výber zhotoviteľa prác a služieb (sekretár 
a hodnotiaci člen výberových komisií pre ISPA projekty Martin, Žilina, L. Mikuláš a P.Bystrica) 

 riadenie zvereného projektu  „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“ vo fáze 
prípravy projektovej dokumentácie (EIA, štúdia uskutočniteľnosti, DUR, DSP, TD)  

 vedenie výrobných výborov so zodpovedným zhotoviteľom PD 

 prejednanie technického riešenia z dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávou 

 zabezpečovanie vyjadrení dotknutých orgánov k DUR a DSP (ZSR, Diaľničná 
spoločnosť, OÚŽP atď.) 

 kontrola schvaľovanie fakturačných celkov - PD dodaných zhotoviteľom  

 prejednanie majetkoprávneho vysporiadania s dotknutými vlastníkmi pozemkov 

 tvorba a odsúhlasovanie dodatkov k zmluve o dielo 

 príprava súťažných podkladov pre opatrenie: Odborná pomoc pri príprave projektov KF pre 
vodárenský sektor – projekt SVS „Stredné Kysuce“ 

 príprava ďalších projektov napr.: Žilina –Trnové kanalizácia, Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie OV v regióne  Dolné Kysuce. 

 Spracovanie podkladov pre web stránku SVS, a.s. ohľadne fondov EÚ 

 Spracovanie plánu publicity pre ISPA opatrenia 

 Spracovanie manuálu EDIS (Rozšírený decentralizovaný implementačný systém) pre riadenie 
projektov ISPA v rámci SVS, a.s. 

- pravidlá verejného obstarávania 

- platobné procedúry 

- interný audit 

- účtovníctvo 

- personálny manažment 

- vzdelávanie 

- audit trail 



   

• Dátum (od – do)  12/2000-01/2002 

• Zamestnávateľ  Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107 , 010 01  Žilina 

• Sektor   

• Pracovné zaradenie  Civilná služba 

• Hlavná činnosť   príprava investičného plánu, mesačné plnenie plánu, výpočet inžinierskej činnosti 

 kontrola a likvidácia faktúr 

 archivácia zmlúv, príprava dodatkov zmlúv 

 

   

VZDELANIE   

   

• Dátum (od – do)  02/2007-03/2007 

• Názov vzdelávacej inštitúcie  Dom odborov, spol. s r.o 

• Získaný titul   Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie 

   

   

• Dátum (od – do)  01/2004 –12/2005 

• Názov vzdelávacej inštitúcie  STU Bratislava, KZDI, postgraduálny kurz 

• Hlavné absolvované predmety  Vodárenstvo I-III, stokové siete, hydrológia, zakladanie stavieb, čerpacie stanice, úpravne vody 

 

• Dátum (od – do 

• Názov vzdelávacej inštitúcie 

• Hlavné absolvované predmety 

• Získaný titul 

 

 

  

22.2.2006 

Európske vzdelávacie centrum n.o. Banská Bystrica 

Vypracovanie projektov pre eurofondy (postupy a praktické ukážky) 

Certifikát  

• Dátum (od – do)  09/2000 – 08/2001 

• Názov vzdelávacej inštitúcie  Bridge Business College in Sydney 

• Hlavné absolvované predmety  Kurz angličtiny a počítačov 

• Získaný titul  Certifikát o absolvovaní kurzu 

   

   

• Dátum (od – do)  10/1995– 07/2000 

• Názov vzdelávacej inštitúcie  Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Hlavné absolvované predmety  manažment, marketing, štatistika, účtovníctvo (finančné, nákladové, medzinárodne, rozpočtových 
organizácií a miest, bánk, poisťovní), audítorstvo, 

• Získaný titul  Ekonomický inžinier 

   

   

   

   

OSOBNÉ ZRUČNOSTI 

A KOMPETENCIE 

  

   

PRVÝ JAZYK  Slovenský 

   

ĎALŠIE JAZYKY  ANGLICKÝ ČESKÝ RUSKÝ  

• Čítanie  výborne výborne základné  

• Písanie  výborne dobre základné  

• Hovorové znalosti  dobre dobre základné  



   

ŠTÚDIUM A ODBORNÁ PRAX V 

ZAHRANIČÍ, RESP. V 
MEDZINÁRODNÝCH TÍMOCH 

 Štúdium:  - ročný pobyt na Bridge business college, Austrália (2001-2002) 

                - MŽP SR – Tréningové kurzy na prípravu EDIS (Seminár I-IV.) zamerané na 

                  PRAG a FIDIC 

 

 

 

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI 
S počítačmi 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Lotus Notes, Internet, Nero, MS project, strojopis, Správa webu 
v redakčnom systéme „Wordpress“. 

 

- Podpredseda predstavenstva vodárenskej spoločnosti SEVAK, a.s. 

- Skúsenosti s komunálnou politikou (finančná a dopravná komisia) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


