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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výberovom konaní na pozíciu konateľa spoločnosti Obytný 

súbor Krasňany, s.r.o. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Mesto Žilina ako zakladateľ a jediný spoločník spoločnosti Obytný súbor Krasňany, 

s.r.o. vyhlásilo dňa 26.08.2015 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pozície konateľa spoločnosti Obytný súbor 

Krasňany, s.r.o. Touto informatívnou správou chceme poslancov stručne oboznámiť 

s priebehom uvedeného výberového konania. 

 

Informatívna správa bola prerokovaná Mestskou radou v Žiline dňa 19.10.215 s tým, že 

mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí informatívnu 

správu prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

MATERIÁL 

 

Mesto Žilina vyhlásilo podľa prísľubu daného na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Žiline, konaného dňa 29.06.2015 výberové konanie na obsadenie pozície konateľa 

spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. a menovalo výberovú komisiu v zložení: Ing. Igor 

Liška - predseda, Ing. Patrik Groma, Ing. Ľubomír Bechný - členovia. 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke www.zilina.sk od 26.08.2015 do 17.09.2015. 

 

 V rámci výberového konania sa dňa 07.09.2015 uskutočnilo zasadnutie výberovej 

komisie za účelom otvorenia a vyhodnotenia prihlášok do výberového konania. Komisia po 

otvorení obálok a vyhodnotení doručených prihlášok skonštatovala, že uchádzač JUDr. Jakub 

Ulaher, PhD., LL.M. splnil požiadavky na zaradenie do výberového konania, zaslal všetky 

požadované doklady a bol písomne pozvaný na osobný pohovor. Uchádzači Ing. Milan Hauer 

a Ján Kuric požadované doklady nezaslali. Z toho dôvodu neboli pozvaní na osobný pohovor. 

 

 Výberová komisia stanovila termín osobného pohovoru na deň 17.09.2015 od 13.30 

hod. Dátum a miesto osobného pohovoru bol uchádzačovi oznámený písomnou pozvánkou. 

 

Osobného pohovoru sa zúčastnil uchádzač: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

 

 Na základe realizovaného osobného pohovoru členovia výberovej komisie určili poradie 

uchádzačov nasledovne: 

http://www.zilina.sk/


   

1. JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

 

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 obsadenie pozície konateľa spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 

 


