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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom 
 
schvaľuje:  
 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
 
a) odvolanie MUDr. Lýdie Cígerovej z pozície zástupcu mesta Žiar nad Hronom v dozornej rade  

obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., IČO: 31 609 651, 
so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S (ďalej ako „TECHNICKÉ 
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.“). 

 
b) Mgr. Gabrielu Hajdoniovú ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady obchodnej 

spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
 

c) odvolanie MUDr. Richarda Rišňovského z pozície zástupcu mesta Žiar nad Hronom v dozornej 
rade  Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., IČO: 44 877 315, so sídlom SNP 131, 965 01 
Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel 
Sa, Vložka č. 970/S (ďalej ako „Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.“). 
 

d) Ing. Michala Žurava ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady obchodnej  
spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 
 

 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je 
mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných 
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.  
 

V zmysle článku XIX. odsek 3, 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení, 
mesto ako člena, spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti alebo 
členskej schôdze zastupuje primátor alebo ním splnomocnená osoba. V obchodných 
spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva 
primátor mesta, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva pri nasledovných 
úkonoch:   
a) nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku, 
b) schvaľovanie zakladateľskej listiny  a rozhodovanie o jej zmene, 
c) schvaľovanie stanov a ich zmien, 
d) vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a členov dozornej rady,  
e) vymenovaní a odvolaní prokuristov. 
 

  
 


