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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. personálnu zmenu v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO: 

36 387 193, a to do funkcie  člena a zároveň predsedu predstavenstva 

spoločnosti Ing. Máriu Zemiakovú, namiesto doterajšieho člena a zároveň 

predsedu predstavenstva MVDr. Jána Nociara  

 

 

 

 

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 má primátor mesta. 

 

V zmysle čl. 7 ods. 7.3. stanov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. členov predstavenstva 

spoločnosti MsHK Žilina, a.s. volí a odvoláva valné zhromaždenie. V zmysle čl. 7 ods. 7.4. 

stanov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Rozhodovanie o personálnych zmenách 

v predstavenstve  sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Doterajším predsedom predstavenstva bol MVDr. Ján Nociar, novo navrhovanou 

predsedníčkou predstavenstva bude Ing. Mária Zemiaková. 

 

Po odporučení materiálu na schválenie mestskému zastupiteľstvu a po následnom 

schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia, dôjde k  prijatiu 

rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o personálnej 

zmene v predstavenstve obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.  

 

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

republiky. 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, nakoľko sa jedná výhradne o 

personálnu zmenu v orgánoch spoločnosti. 

Materiál bol prerokovaný Komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja a Mestskou radou s odporučením schváliť ho. 

 

 


