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NÁVRH NA UZNESENIE 

Uznesenie č.__/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie 

1. Informatívnu správu spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o -  I.Q 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme 
Informatívnu správu spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o -  I.Q 2022. 

MATERIÁL 



Informatívna správa MsHKM ŽILINA, s.r.o.  
 I.Q 2022 

Žilina  marec 2022 



 MsHKM Žilina s.r.o. Je spoločnosť,  ktorej 100% vlastníkom je mesto Žilina. 
Hlavnou činnosť spoločnosti MsHKM Žilina s.r.o. je poskytovanie služieb spojených so 
športovou činnosť - ľadový hokej pre deti a mládež.  

 Poskytovanie služieb je realizované v priestoroch zimného štadióna v Žiline.  
MsHKM Žilina s.r.o. (ďalej len “klub”) poskytuje svoje služby  prostredníctvom nájomnej 
zmluvy medzi klubom a mestom Žilina. Obsahom zmluvy je prenájom ľadovej plochy, 
šatní, priestorov pre šport a rekondíciu, kancelárskych priestorov.  

  
1.  Informácie ku transformácií MsHKM Žilina s.r.o. 

1.1 Informatívna správa  

Plnenie Uznesenia č.192/2020 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 19.10.2020 

 Informatívna správa pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
I.Q./2022 

  Rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 19.10.2020, kde žiada 
štatutára spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 
47 655 071, štatutár Mgr. Milan Ladiver podnikol nasledujúce ktorky smerujúce k 
transformácií MsHKM Žilina, s.r.o. na iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta. 
O týchto krokoch pravidelne informujem v rámci štvrťročných informatívnych správach 
pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline.  

  V Informatívnej správe za I.kvartál 2022 za spoločnosť MsHKM Žilina s.r.o., 
uvádzam, že na začiatku kalendárneho roka 2022 klub MsHKM Žilina s.r.o 
zorganizoval on-line stretnutia s rodičmi v rámci jednotlivých kategórií. Témou 
jednotlivých stretnutí bolo vysvetliť predošlú históriu záujmu mesta Žilina previesť 
vlastnícke práva na iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta Žilina. Rovnako 
tak obsahom jednotlivých stretnutí bolo vysvetlenie už ukončeného auditu klubu z 
roku 2021 či informácia o záujemcoch na odkúpenie mládežníckeho hokejového klubu 
v Žiline či prebežný  plán/harmonogram postupnosti nasledujúcich krokov. Celkovo sa 
týchto stretnutí zúčastnilo 9 hokejových kategórií v rámci klubu MsHKM Žilina s.r.o.  

  Počas I.kvartálu 2022 spoločnosť MsHKM Žilina s.r.o. obdržala požiadavku na 
aktívnu spoluprácuu pri zabezpečení nového auditu auditórskou spoločnosťou pri 
ktorej sme boli maximálne súčinní.   

 V Žiline dňa 25.3.2022 

                       ………………………………………… 

         Mgr. Milan Ladiver - konateľ 
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