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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: 

Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava 

Delinčáka namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti 

Mgr. Lukáša Milana, 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Antona Kozlíka 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Beáty 

Badibangovej, 

c) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Antona Trnovca 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti MUDr. 

Rastislava Johanesa, PhD., 

 

2. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., so sídlom: 

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

 

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Juriša, MBA 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Martina 

Dikoša, 

 

3. zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a. s., so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 

297, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Ľuboša Plešingera 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Petra 

Fiabáne, 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jána Pažického 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa 

Juriša, MBA, 

 

4. zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti Technické služby mesta Žilina, 

s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 53 946 

600, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Igora Chomu 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ing. Michala 

Bergera, 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Karola Haasa 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Mgr. 

Vladimíra Randu, 
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c) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Jána Rzeszota 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ing. Martina 

Kapitulíka, 

d) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Petra Cibulku 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ing. Františka 

Talapku, 

 

5. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského 

kraja, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, IČO: 51 110 369, 

a to nasledovne: 

 

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Martina Kapitulíka 

namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Rolka, 

 

6. zástupcov mesta do orgánov nadácie: Nadácia Mesta Žilina, so sídlom: 

Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 51 133 911, a to 

nasledovne: 

 

a) do funkcie správcu nadácie Ing. Annu Barčíkovú, PhD. namiesto 

doterajšieho správcu nadácie Mgr. et. Mgr. Jany Filipovej, 

b) do funkcie člena správnej rady nadácie Mgr. et. Mgr. Janu Filipovú 

namiesto doterajšieho člena správnej rady nadácie Ing. Barbory 

Birnerovej, PhD., 

 

7. zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb 

InoVia, so sídlom: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, IČO: 54 264 405, a to 

nasledovne: 

 

do funkcie člena dozornej rady záujmového združenia právnických osôb 

Ing. Jána Ničíka namiesto doterajšieho člena dozornej rady záujmového 

združenia právnických osôb Mgr. Vladimíra Randu. 

 

 

II. berie na vedomie 

 

zámer rozšíriť počet členov správnej rady nadácie:  Žilinská komunitná nadácia, 

so sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659 

z pôvodných piatich členov správnej rady nadácie na šesť členov správnej rady 

nadácie, 

 

 

III. schvaľuje 

 

zástupcov mesta do správnej rady nadácie: Žilinská komunitná nadácia, so 

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659, 
a to nasledovne: 

 

a) do funkcie člena správnej rady nadácie Mgr. Dominika Hriníka 

namiesto doterajšieho člena správnej rady nadácie Mgr. Vladimíra 

Randu, 
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b) do funkcie člena správnej rady nadácie Mgr. Zuzanu Balogovú 

namiesto doterajšieho člena správnej rady nadácie Ing. Františka 

Talapku, 

c) do funkcie člena správnej rady nadácie Ing. Petra Čerňana namiesto 

doterajšieho člena správnej rady nadácie MUDr. Igora Habánika, 

d) do funkcie člena správnej rady nadácie Karola Čepca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o personálne zmeny 

v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Žilina.   

 

 

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: 

ŽILBYT, s.r.o. a Technické služby mesta 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 
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alebo nadačnými listinami a následne tiež k zabezpečeniu zápisu zmien v príslušných 

registroch. 

 

Pri Nadácii Mesta Žilina a Žilinskej komunitnej nadácii schvaľuje mestské zastupiteľstvo 

členov správnych rád týchto nadácií.  

 

Po schválení predkladaného materiálu budú členmi správnej rady Nadácie Mesta Žilina: Ing. 

Lenka Tomaníčková, PhD., Ing. Ľubomír Bechný a Mgr. et. Mgr. Jana Filipová.   

 

Po schválení predkladaného materiálu budú členmi správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie: 

Mgr. Dominik Hriník, PaedDr. Ľudmila Chodelková, Mgr. Zuzana Balogová, Ondrej Šoška, 

Ing. Peter Čerňan, Karol Čepec. 

 

Správna rada Nadácie Mesta Žilina a správna rada Žilinskej komunitnej nadácie si následne 

v súlade so svojimi nadačnými listinami spomedzi svojich členov zvolia predsedu správnej rady 

nadácie. 


