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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. personálnu zmenu v záujmovom zdruţení právnických osôb Vedecko-

technologický park Ţilina, IČO 378071986: 

a) do funkcie člena dozornej rady za Mesto Ţilina namiesto PhDr. Pavla Čorbu 

nového člena dozornej rady JUDr. Jána Brodenca 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) v spojení s § 21 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

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 má primátor 

mesta. 

 

Vedecko-technologický park Ţilina (VTP) je záujmovým zdruţením právnických osôb 

v zmysle § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Jeho ciele sú zamerané o. i. na inovatívny 

rozvoj podnikov, transfer technológií a poznatkov z výskumu do praxe, podpora začínajúcich 

podnikateľov, výskum a vývoj.... Jedným z jeho členov je aj Mesto Ţilina. 

 

Dozorná rada VTP vykonáva dohľad nad činnosťou predstavenstva a kontroluje 

činnosť zdruţenia. Jej členov volí valné zhromaţdenie spoločnosti. 

 

Po schválení materiálu dôjde k zabezpečeniu samotných zmien v dozornej rade VTP, 

t.j. poţiadavke na zvolanie mimoriadneho valného zhromaţdenia a následne rozhodnutiu 

o navrhovanej zmene. 

 

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

republiky. 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, nakoľko ide o len o personálnu 

zmenu v právnickej osobe, ktoré sú samostatnými subjektmi práva. 

Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou a Mestskou radou bez pripomienok 

s odporučením schváliť ho. 


