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Návrh na Uznesenie
Uznesenie č. ___/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada:

prednostu MSÚ v Žiline, aby v súčinnosti s Komisiou športu a Finančnou a majetkovou komisiou,
najneskôr do 31.12.2019, predložili na rokovanie MZ v Žiline návrh novely, resp. návrh úplne nového
znenia VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Žilina, ktorým sa zabezpečí
udržateľ ná, systematická, koncepčná a spravodlivá podpora mládežníckeho aj vrcholového športu
v Žiline.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky
a nemá dopad na rozpočet.
Cieľom predkladaného materiálu je prejav vôle Mestského zastupiteľstva v Žiline zabezpečiť
v Žiline udržateľný, systematický, koncepčný a spravodlivý systém podpory mládežníckeho
aj vrcholového športu zo strany mesta.
Mesto Žilina v súčasnosti podporuje najmä mládežnícky šport, a to prostredníctvom tzv.
Športových dotácií v zmysle VZN č.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Žilina. Podpora vrcholového športu je dnes v zásade obmedzená iba na priamu podporu
mestského hokejového klubu. Zámerom predkladaného materiálu je vytvoriť predpoklady na
spravodlivú podporu vrcholového športu ako takého, nielen hokeja. Malo by ísť o podporu
športovcov a športových klubov, ktoré na vrcholovej úrovni reprezentujú Mesto Žilina
a Žilinčanov.
Konkrétne znenie nového návrhu systému podpory mládežníckeho aj vrcholového športu
pripravia príslušné oddelenia MSÚ v Žiline v súčinnosti s primátorom, Komisiou športu
a Finančnou a majetkovou komisiou a tento návrh predložia na rokovanie MZ v Žiline
najneskôr do konca roka 2019.

