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V Žiline, dňa 23. apríla 2009


Uznesenie č. ___/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 a to 

	

namiesto doterajších členov predstavenstva:
	Mgr. Jozef Kubík, nar. 11.4.1967

Ing. Peter Šoltés, nar. 9.5.1964
Michal Altus, nar. 25.3.1975

nasledovných nových  členov predstavenstva:
	Michal Horecký, nar. 05.12.1974

Mgr. Jozef Kubík, nar. 11.4.1967
Ing. Pavel Požoni, nar. 05.12.1955
MUDr. Rastislav Johanes, nar. 3.11.1964
Peter Zánický, nar. 29.9.1972


	

namiesto doterajších členov dozornej rady:
	Mgr. Peter Fiabane, nar. 29.6.1963

Ing. Pavel Požoni, nar. 5.12.1955
MUDr. Juraj Popluhár, nar. 29.7.1955

     nasledovných nových členov dozornej rady:
	Ing. Viliam Mikuláš, nar. 30.8.1954

Mgr. Peter Fiabáne, nar. 29.6.1963
MUDr. Juraj Vyletelka, nar. 22.1.1951




Dôvodová správa

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny materiál v súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.
Potreba jeho predloženia na rokovanie  mestského zastupiteľstva vyplýva ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré dáva mestskému zastupiteľstvu právo schvaľovať zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných  orgánov obchodných spoločností.

Predložený návrh je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá bezprostredný  fiškálny dopad na rozpočet Mesta Žilina.

	
Materiál


Mesto Žilina je zakladateľom a jediným akcionárom v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193. Spoločnosť je založená v zmysle Obchodného zákonníka s jasne vymedzeným predmetom činností. Okrem iného zabezpečuje aj vrcholovú účasť mužov „A“ v extraligovej súťaži. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 6/2007 zo dňa 17.1.2007 boli zástupcovia mesta nominovaní Mestským zastupiteľstvom v Žiline do orgánov obchodnej spoločnosti MsHK Žilina tak, ako je uvedené nižšie. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 153/2008 zo dňa 13.10.2008 bola vykonaná zmena v osobe zástupcu mesta v predstavenstve MsHK Žilina a.s., kedy nahradil Ing. Jána Barčáka pán Michal Altus. 

       Personálna výmena v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. sa navrhuje aj z dôvodu pripravovaných zmien v tejto spoločnosti súvisiacich so znížením obchodného imania, tak ako to je navrhnuté v materiáli Koncepcia zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina.
      Zároveň je potrebné konštatovať aj tú skutočnosť, že niektorí členovia orgánov spoločnosti sa písomne vzdali svojich funkcií.
    
       Pre ďalšie úspešné fungovanie spoločnosti v budúcnosti ako aj z dôvodu navrhovaných zmien v súvislosti so znižovaním základného imania je potrebné vykonať aj nasledovné  personálne zmeny v spoločnosti takto: 

namiesto doterajších členov predstavenstva:
	Mgr. Jozef Kubík, nar. 11.4.1967
	Ing. Peter Šoltés, nar. 9.5.1964

Michal Altus, nar. 25.3.1975

nasledovných nových  členov predstavenstva:
	Michal Horecký, nar. 05.12.1974

Mgr. Jozef Kubík, nar. 11.4.1967
Ing. Pavel Požoni, nar. 05.12.1955
MUDr. Rastislav Johanes, nar. 3.11.1964
Peter Zánický, nar. 29.9.1972



namiesto doterajších členov dozornej rady:
	Mgr. Peter Fiabane, nar. 29.6.1963

Ing. Pavel Požoni, nar. 5.12.1955
MUDr. Juraj Popluhár, nar. 29.7.1955

     nasledovných nových členov dozornej rady:
	Ing. Viliam Mikuláš, nar. 30.8.1954

Mgr. Peter Fiabáne, nar. 29.6.1963
MUDr. Juraj Vyletelka, nar. 22.1.1951

