
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

 

Materiál na rokovanie pre 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

 

         

 

Číslo materiálu: _____/2014 

                                                                                                 

 

 

K bodu programu 

 

 

 PERSONÁLNA ZMENA V OBCHODNEJ  SPOLOČNOSTI MSHK ŽILINA, A.S.  
 

 

 

 

 

Materiál obsahuje:             Materiál prerokovaný: 

 

1. Návrh na uznesenie     KF, KKŠCRaMR a MR   

2. Dôvodová správa       

 

 

Predkladá:  

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

vedúci odboru právneho a majetkového 

 

 

 

 

 

 

 

Žilina, jún 2014 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

36 387 193, so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, a to nasledovne: 

 

do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti Bohumila Kostolného, bytom 

Berlínska 1679/3, 010 08 Žilina namiesto doterajšieho člena dozornej rady Ing. 

Patrika Gromu, bytom Antona Bernoláka 2178/68, 010 01 Žilina.  

 

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 dozornej rady 

spoločnosti MsHK Žilina, a.s. volí a odvoláva valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného 

zhromaždenia patrí aj určenie predsedu a podpredsedu dozornej rady spoločnosti. V zmysle 

čl. 7 ods. 7.4. stanov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. ak má spoločnosť jediného akcionára, 

vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár.  

 

V zmysle čl. 11 ods. 11.3 stanov spoločnosti má dozorná rada najmenej troch členov 

volených valným zhromaždením. 

 

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. 

 

Ing. Patrik Groma sa vzdal funkcie člena dozornej rady spoločnosti k dátumu 

01.06.2014. Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 10/2014 zobralo na vedomie 

vzdanie sa funkcie uvedeného člena dozornej rady spoločnosti k dátumu 01.06.2014 na 

svojom zasadnutí konanom dňa 03.02.2014.  

 

Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia, dôjde k  prijatiu 

rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o personálnej 

zmene v dozornej rade obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 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, nakoľko sa jedná výhradne o 

personálnu zmenu v orgánoch spoločnosti. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, komisii kultúry, športu CR a MR a  

v mestskej rade s odporučením schváliť ho. 



 


