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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žilne na jeho najbližšom zasadnutí materiál 

prerokovať a schváliť

	Návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest I., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 181, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954


	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest II., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 131, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954


	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 36 416 754, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954


	návrh na zmenu v orgánoch Žilinského komunitného fondu, n. f., so sídlom Vysokoškolákov 22, 010 01 Žilina, IČO 36 149 837, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, nar. 30.12.1961


	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., so sídlom Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO 31 590 250, a to namiesto člena dozornej rady Ing. Martina Sukupčáka, nar. 5.11.1948 nového člena dozornej rady  Ing. Ivana Mokrého, nar. 06.11.1956


	návrh na zmenu v orgánoch združenia právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina, so sídlom Moyzesova 20, 010 01 Žilina, IČO: 37 807 196, a to namiesto členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady JUDr. Elenu Krausovú, nar. 25.09.1958












DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mesto Žilina sa rozhodlo pristúpiť k zmene v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Mesta Žilina za účelom efektívnejšieho zabezpečenia a uplatňovania práv, ktoré mu z účasti v týchto právnických osobách vyplývajú, tzn. pristúpiť k odvolaniu doterajších zástupcov a vymenovaniu nových tak, aby Mesto Žilina plne využilo všetky možnosti účasti v orgánoch vybraných právnických osôb. Taktiež sa reaguje na žiadosť člena dozornej rady spol. Žilinské komunikácie, a.s. Ing. Martina Sukupčáka o uvoľnenie z funkcie člena dozornej rady.

	Tento materiál sa predkladá na prerokovanie a schválenie Mestským zastupiteľstvom v Žiline v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého schvaľovanie zástupcov mesta do obchodných spoločností, založených mestom, je vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

	Predkladaný materiál je v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Žilina, uzneseniami mestskej rady a mestského zastupiteľstva, pričom jeho fiškálny dopad je neutrálny.


VLASTNÝ MATERIÁL – Zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb

Mesto Žilina je jediným spoločníkom obchodných spoločností Govinvest I., s.r.o. a Govinvest II., s.r.o. a spoločníkom s majoritným podielom v obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.; zároveň je tiež jedným z dvoch zriaďovateľov Žilinského komunitného fondu, n.f.

Po schválení navrhnutých personálnych zmien Mestským zastupiteľstvom v Žiline budú môcť príslušné kompetentné orgány uvedených právnických osôb v súlade s ich internými predpismi (spoločenská zmluva, stanovy, štatút fondu) rozhodnúť o odvolaní doterajších členov orgánov právnických osôb a následnom zvolení nových členov. Takéto rozhodnutie bude následne slúžiť ako podklad pre zápis schválených personálnych do príslušných verejných registrov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.




