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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

I.

1. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová
5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:
do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing.
Dušana Dobšoviča namiesto doterajšieho člena dozornej rady
spoločnosti Mgr. Antona Trnovca.

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
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 alebo
stanovami právnických osôb s účasťou mesta.
Za ostatné sezóny sa spoločnosti podarilo zabezpečiť pre chod mládežníckeho
hokejového klubu zdravotnícky materiál do ošetrovne zimného štadióna, ako napríklad
defibrilátor, nosidlá a pod. Taktiež sa podarilo z úspešného grantu zakúpiť náradie pre
tréningový proces, ako napríklad pinguiny na opieranie pre najmenších, TRX, padáky, činky,
brankárske sety pre najmenších a mnoho iných potrebných vecí. Žiakom prípravky
a predprípravky boli zabezpečené nové sady tréningových dresov. Pre žiakov súťažných
kategórií sa zabezpečili zo sponzorského zápasové dresy a tréningové dresy, ktoré budú ešte
do konca kalendárneho roka dodané. Trénerom sa zakúpili jednotné trénerské sety na
oblečenie. V sezóne 2014/2015 boli pre žiakov hrajúcich majstrovské zápasy obstarané zimné
bundy a mikiny, aby sa klub prezentoval aj navonok a vystupovali hráči jednotne zladení.
V sezóne 2015/2016 boli po americkom vzore naštartované individuálne tréningy
„Total Player Development“. Taktiež sa začala spolupráca s materskými a základnými
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školami zo Žiliny, ktorým sa pripravujú kurzy korčuľovania. V súčasnosti má záujem
o spoluprácu 13 škôl. V sezóne 2014/2015 sa realizovala prednášku o správnej životospráve
pre prípravkárov. Všetci tréneri absolvovali kurz prvej pomoci, aby boli pripravení v prípade
úrazu na tréningu, alebo zápase.
V materiáli predkladáme len návrh na nomináciu, ktorá sa navrhuje zmeniť.
Súčasné personálne obsadenie a novo navrhované obsadenie dozornej rady spoločnosti
je nasledovné:
funkcia

súčasný stav

navrhovaný stav

predseda:

Jozef Valášek

Ing. Dušan Dobšovič

člen:

Mgr. Anton Trnovec
Peter Kráľ

Jozef Valášek
Peter Kráľ

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
personálnu zmenu v dozornej rade spoločnosti s majetkovou účasťou mesta.
Materiál bol prerokovaný v komisii kultúry, športu CR a MR, ktorá s predloženým
návrhom personálnej zmeny nesúhlasila a v mestskej rade s odporučením schváliť ho.
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PRÍLOHA – ŽIVOTOPIS NOVÉHO ČLENA DOZORNEJ RADY
Ing. Dušan Dobšovič, Gaštanová 7, 010 01 Žilina
ZÁKLADNÉ INFO - ŽIVOTOPIS
Osobné údaje:
Dátum narodenia:

(nezverejňuje sa)

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
1989 - 1995

Vysoká škola dopravy a spojov (Žilinská univerzita) v
Žiline, Strojnícka fakulta, Priemyslové inžinierstvo a
manažment

Aktuálne pracovné aktivity:
1998 – súčasnosť
2002 – súčasnosť

Manažérske aktivity v športe:
2002 – súčasnosť
2003 – 2008
2007 – 2012
2007 – súčasnosť
2013 – súčasnosť

konateľ poradenskej spoločnosti Makro Konzult, s.r.o.
Žilina, účtovné a daňové poradenstvo
publikačná činnosť pre odborné vydavateľstvá Poradca,
s.r.o. Žilina, Verlag Dashofer, s.r.o. Bratislava, Iura Edition,
s.r.o. Bratislava

predseda športového klubu ŠK Makroteam Žilina
podpredseda mestskej futsalovej organizácie v Žiline
predseda krajského regionálneho združenia SF-Stredoregión
člen Výkonného výboru Slovenského futsalu
predseda Slovenského futsalu
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