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MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

Materiál na rokovanie pre 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

         

 

Číslo materiálu: _____/2019 

                                                                                                 

 

 

K bodu programu 

 

 

 PERSONÁLNE OBSADENIE V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 

S ÚČASŤOU MESTA, V NADÁCII ŽILINSKÝ LESOPARK A V NADÁCII MESTA 

ŽILINA  
 

 

 

 

Materiál obsahuje:       Materiál sa odporúča prerokovať v komisii: 

 

1. Návrh na uznesenie   KSZaB, KKCRaMR, KŠ, KŽP    

2. Dôvodová správa  

3. Materiál  

    

 

 

Predkladá:  

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor  

 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

JUDr. Mária Hmirová 

vedúca odboru právneho a majetkového 

 

 

 

 

 

 

 

Žilina, január 2019 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Komisia  

 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 

a schváliť 

 

1. zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny 

s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. 

Martina Kapitulíka namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu 

dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Rolka, 

b) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Ing. Františka Talapku 

a Ing. Jána Pažického namiesto doterajších členov dozornej rady 

spoločnosti Ing. Miroslava Sokola a Mgr. Jany Filipovej, 

 

2. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 

5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne: 

 

do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. 

Róberta Kaššu namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu 

dozornej rady spoločnosti Ing. Dušana Dobšoviča, 

 

3. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., Námestie 

obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 416 754, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie konateľa spoločnosti Róberta Kučeru namiesto Ing. 

Patrika Gromu, 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Martina Dikoša 

namiesto Ing. Jána Pažického, 

 

4. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilinské komunikácie, akciová 

spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31 590 250, a to 

nasledovne: 

 

do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Denisa Cádera 

namiesto Ing. Mariana Januška,  

 

5. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, 

s.r.o., Košická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 470, a to nasledovne: 

 

do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti Ing. Michala Bergera 

namiesto Ing. Igora Lišku,  

 

6. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Severoslovenské vodárne a 

kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, a to nasledovne: 
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a) do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Bc. Jozefa Juriša 

namiesto Mgr. Antona Trnovca, 

b) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Mgr. Petra Fiabáne 

a Mgr. Ivetu Martinkovú namiesto Ing. Igora Chomu a Bc. Jozefa 

Juriša, 

 

7. zástupcov mesta do orgánov Nadácie Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 

1, 011 31 Žilina, IČO: 51 133 911, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena a zároveň predsedu správnej rady nadácie Ing. Barboru 

Birnerovú, PhD namiesto PhDr. Stanislavy Rudincovej, 

b) do funkcie  člena správnej rady nadácie Ing. Ľubomíra Bechného namiesto 

Ing. Igora Chomu, 

c) do funkcie revízora nadácie Ing. Lenku Tomaničkovú, PhD. namiesto Ing. 

Dagmar Slepičkovej,  

 

8. zástupcov mesta do orgánov Nadácie žilinský lesopark, Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie  člena správnej rady nadácie MUDr. Igora Habánika namiesto 

Mgr. Petra Fiabáne, 

b) do funkcie revízora nadácie JUDr. Jozefa Augustína, PhD. namiesto Jozefa 

Badžgoňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ustanovením § 11 

ods. 4 písm.  l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v zmysle ktorého je vymenovávanie a odvolávanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových 

a príspevkových organizácií a schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných 

orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta vyhradené 

mestskému zastupiteľstvu. 

 

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 personálne 

zmeny v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Žilina.   
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MATERIÁL 

 

Rozhodovanie o personálnych zmenách v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta  sa vykonáva v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a tiež v súlade so zakladateľskými listinami/spoločenskými zmluvami, stanovami alebo 

nadačnými listinami právnických osôb s účasťou mesta. 

 

Po schválení materiálu mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia dôjde v prípadoch 

obchodných spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta k  prijatiu rozhodnutia jediného 

spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti o personálnych zmenách 

v orgánoch obchodných spoločností a následne k zabezpečeniu zápisu zmien v obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina.  

 

Obchodnými spoločnosťami so 100% majetkovou účasťou mesta v predkladanom materiáli 

sú: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

V prípadoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta menej ako 100% 

a v prípadoch iných právnických osôb s účasťou mesta dôjde po schválení materiálu 

mestským zastupiteľstvom a prijatí uznesenia k personálnym zmenám v orgánoch týchto 

právnických osôb v súlade s ich zakladateľskými listinami/ spoločenskými zmluvami 

prípadne stanovami alebo nadačnými listinami a následne tiež k zabezpečeniu zápisu zmien 

v príslušných registroch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


