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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

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

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

 

a) do funkcií  členov správnej rady Ing. Igora Chomu, trvale bytom 

Liesková 660/10, 010 09 Žilina, Ing. Mariana Cisarika, trvale bytom 

Dubová 3272/15, 010 07 Žilina, Ing. Jána Ničíka, trvale bytom Stodolova 

3430/1, 010 15 Žilina, 

 

b) do funkcie správcu nadácie Ing. Andreja Vidru, trvale bytom 

Dobšinského 1599/17, 010 08 Žilina, 

 

c) do funkcie revízora nadácie Ing. Štefana Pieša, trvale bytom Gabajova 

2589/17, 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 štatutárnych a kontrolných orgánov 

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. VII. ods. 2, 8, 11 nadačnej listiny Nadácie žilinský lesopark zo dňa 

28.09.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.08.2014 (ďalej len nadačná listina) členov správnej 

rady volí a odvoláva správna rada nadácie. Do pôsobnosti správnej rady patrí aj voľba 

a odvolanie predsedu správnej rady nadácie. Funkčné obdobie členov správnej rady je 

trojročné. Opätovná voľba členov správnej rady je možná. V prípade, že zanikne členstvo 

všetkým členom správnej rady, určí nových členov správnej rady zakladateľ. 

 

V zmysle čl. VIII. ods. 7 nadačnej listiny správcu nadácie volí a odvoláva správna 

rada. Funkčné obdobie správcu nadácie je trojročné. Opätovná voľba správcu nadácie je 

možná. 

 

V zmysle čl. IX. ods. 2 revízora volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie 

revízora je trojročné a jeho opätovná voľba je možná. 

 



Rozhodovanie o personálnych návrhoch v orgánoch Nadácie žilinský lesopark sa 

vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Doterajším členom správnej rady: Ing. Igorovi Chomovi, Ing. Marianovi Cisarikovi, 

Ing. Jánovi Ničíkovi, doterajšiemu správcovi nadácie Ing. Andrejovi Vidrovi ako aj 

revízorovi nadácie Ing. Štefanovi Piešovi uplynie trojročné funkčné obdobie v novembri 

2014. 

 

Po schválení navrhnutých zástupcov mesta do orgánov nadácie mestským 

zastupiteľstvom a prijatí uznesenia, zakladateľ - Mesto Žilina v súlade s čl. VII. ods. 11 

nadačnej listiny menuje členov správnej rady a v súlade s čl. VII. ods. 2., písm. b) nadačnej 

listiny dôjde k voľbe správcu nadácie a revízora správnou radou ako najvyšším orgánom 

nadácie.  

 

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 návrhy v orgánoch nadácie. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii životného prostredia a v mestskej rade 

s odporučením schváliť ho. 

 

 

 


