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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje nasledovnú personálnu zmenu v obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina:


	v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193:

	do funkcie člena predstavenstva namiesto JUDr. Ľubomíra Jurigu – Brankoviča Ing. Milana Hauera




DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je schvaľovanie zástupcov mesta do obchodných spoločností s účasťou mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, pričom oprávnenie podať návrh na schválenie týchto zástupcov má primátor mesta.

Doterajší člen predstavenstva JUDr. Ľubomír Juriga - Brankovič sa vzdal svojej funkcie člena predstavenstva MsHK Žilina, a.s. V zmysle stanov má predstavenstvo najmenej štyroch členov volených valným zhromaždením. V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva, alebo súčasne traja členovia predstavenstva.

Po schválení materiálu dôjde k zabezpečeniu samotnej zmeny v  spoločnosti v zmysle zákonnej úpravy a základných dokumentov týchto spoločností.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny, nakoľko ide o len o personálnu zmenu v spoločnosti, ktorá je samostatným subjektom práva.
Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou s pripomienkou na doplnenie CV menovanej osoby (doplnené do materiálu), Komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja bez pripomienok; Mestská rada odporučila materiál schváliť.
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OSOBNÉ INFORMÁCIE



Meno
 Hauer Milan, Ing
Adresa
 Martinská 13, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Telefón
 041/2752425, 0911 727 057
E-mail
 milan.hauer@gmail.com

                                  
 Dátum narodenia	21. júla 1964
                                                 Pohlavie	          Muž	
              Národnosť           slovenská
  Štátna príslušnosť	          Slovenská republika		         

PRAX

• Čas trvania (od – do)
      01.06.2007 – 31.12.2010,
• Názov a adresa zamestnávateľa
      MH Invest,s.r.o., Mierová 19, 827 15 Bratislava
• Typ alebo sektor zamestnania
      Stavebníctvo 
• Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Vedúci oddelenia projektových manažérov  
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Riadenie projektov regionálneho rozvoja a projektových manažérov  



• Čas trvania (od – do)
23.04.2007 – 31.12.2007
• Názov a adresa zamestnávateľa
      Žilinská developérska,s.r.o., Hodžova 13, 010 01 Žilina
• Typ alebo sektor zamestnania
      Stavebníctvo 
• Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Projektový manažér – vedenie kontrolných dní stavby
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Manažér projektov – dohľad na stavbách


• Čas trvania (od – do)
23.04.2005 - 07.01.2008
• Názov a adresa zamestnávateľa
      R Club,s.r.o., Mariánske námestie24, 010 01 Žilina
• Typ alebo sektor zamestnania
      Cestovný ruch 
• Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Konateľ spoločnosti
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Vedenie spoločnosti


• Čas trvania (od – do)
2003 – 2005
• Názov a adresa zamestnávateľa
      Erika Kropiláková, Mariánske námestie24, 010 01 Žilina
• Typ alebo sektor zamestnania
      Cestovný ruch 
• Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Vedúci prevádzky
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Manažovanie pracovníkov prevádzky 


 • Čas trvania (od –do) do)
23.4.2001 – 2003
• Názov a adresa zamestnávateľa
      HYZA,a.s,, Košická cesta, 010 48 Žilina
• Typ alebo sektor zamestnania
      Potravinárstvo
• Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Obchodný zástupca spoločnosti  
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Obchodná činnosť – obchodné reťazce
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                   • Čas trvania (od –do)
      01.04.1999 – 31.01.2001 
• Názov a adresa zamestnávateľa
       EUROBATH,s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 01 Žilina

   • Typ alebo sektor zamestnania
 Sanitárna technika 
  • Povolanie alebo zastávaná pozícia
       Manažér veľkoobchodu    

  
• Pracovná náplň a zodpovednosť
 Zabezpečovanie objednávok – obchod


                   • Čas trvania (od –do)
       28.03.1995 - 29.03.1999
• Názov a adresa zamestnávateľa
      FinEcon,a.s., Kuzmányho 3, 010 01 Žilina
   • Typ alebo sektor zamestnania
      Finančníctvo a ekonomika 
  • Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Generálny riaditeľ spoločnosti – predseda predstavenstva a.s. 
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Riadenie manažérov spoločnosti – vedenie a.s.


                    • Čas trvania (od –do 
      01.10.1991 – 09.10.1995
• Názov a adresa zamestnávateľa
      Samostatne zárobkovo činná osoba
   • Typ alebo sektor zamestnania
      Obchodná činnosť – okrem koncesovaných živností 
  • Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Živnostník
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Obchodný manažér  


                  • Čas trvania (od –do)
      01.12.1990 – 30.06.1991
• Názov a adresa zamestnávateľa
      ELTECO,a.s., Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina  
   • Typ alebo sektor zamestnania
      Elektrotechnika 
  • Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Vedúci skladového hospodárstva 
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Vedenie skladu – riadenie skladníkov 


                  • Čas trvania (od –do)
      18.07.1988 – 30.11.1990
• Názov a adresa zamestnávateľa
      ŠSÚDST,š.p., ul. Republiky 13 Žilina 011 23   
   • Typ alebo sektor zamestnania
      Testovanie a certifikácia dopravnej a stavebnej techniky 
  • Povolanie alebo zastávaná pozícia
      Výkonný pracovník
• Pracovná náplň a zodpovednosť
      Výkon certifikácie techniky – vypracovanie elaborátov
	


VZDELANIE A ŠKOLENIA

• Čas trvania (od – do)
15.09.1982 – 18.07.1988
• Názov a typ organizácie
     Vysoká škola dopravy a spojov – fakulta SET   
• Hlavný predmet štúdia
     Priemyselné inžinierstvo 
• Nadobudnutý titul alebo certifikát
     Inžinier 
• Úroveň v národnej klasifikácii
    Úplné vysokoškolské vzdelanie - ukončené štátnou záverečnou skúškou 


OSOBNÉ SCHOPNOSTI  
           A OPRÁVNENIA
 
MATERINSKÝ JAZYK	Slovenčina

OSTATNÉ JAZYKY	         Anglický jazyk

• Úroveň čítania
Základy
• Úroveň písania
základy
• Komunikačná úroveň
základy

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI  .
 Skúsenosti s tímovou prácou a riadením ľudských zdrojov
Dôslednosť, analytické myslenie, psychologické myslenie
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TECHNICKÉ SCHOPNOSTI  .
 Windows – MS Office /excel, word, powerpoint, Access/
Open office 
DWG trueviewer 
Internet

OSTATNÉ SCHOPNOSTI
 .
 Schopnosť rozpoznať ľudí vhodných pre určité úlohy, v prípade potreby neobmedzený čas na výkon práceVODIČSKÝ PREUKAZ            B, B1, C, C1, AM , T 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE	 rodinný stav – ženatý , dve plnoleté deti , rekreačne športujem plávanie voleybal 



PRÍLOHY	




