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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. žiada 
prednostu MsÚ v Žiline a Správnu radu Nadácie Mesta Žilina o bezodkladné spustenie systému podpory 
pre žilinské rodiny a jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku koronakrízy preukázateľne dostali do existenčných 
problémov. Mestské zastupiteľstvo za týmto účelom schvaľuje použitie finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na rok 2020 vo výške 272.400,- EUR (z  nevyčerpaných prostriedkov grantového systému 
vo výške 40% pôvodne rozpočtovanej sumy).  
 
Rámec podpory na jedného obyvateľa: 
Strata zamestnania v čase mimoriadnej situácie – jednorazová pomoc vo výške 200 EUR 
Pokles príjmu o minimálne 40% - jednorazová pomoc vo výške 150 EUR 
 
Pomoc sa týka všetkých zamestnancov s trvalým pobytom v Meste Žilina, ktorí na rovnaký účel nedostali 
podporu od štátu, a ktorých hrubý príjem po poklese o 40% a viac percent nepresiahne 1000 EUR. 
Maximálna výška pomoci na jednu domácnosť je 300 EUR. Pomoc nie je právne nárokovateľná a výška 
pomoci pre jednotlivých žiadateľov sa môže rozhodnutím nadácie znížiť v závislosti od počtu prijatých 
žiadostí. Spustenie systému podpory v termíne do 30 dní od schválenia uznesenia.  
 
Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci si určí Nadácia Mesta Žilina vo výzve, ktorú vyhlási 
v uvedenom termíne spustenia systému podpory.    
 
Posúdenie žiadostí, ich vyhodnotenie a vyplatenie prostriedkov v termíne do 30 dní od registrácie žiadosti. 
Dĺžka trvania pomoci do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Minimálna byrokracia. 
O poskytnutí pomoci rozhodne komisia zložená z 3 členov Správnej rady nadácie a 4 poslancov MZ v Žiline 
menovaných Správcom nadácie. Správca nadácie bude, až do vyčerpania vyčlenených prostriedkov, 
predkladať Mestskému zastupiteľstve v Žiline správu o ich použití. 
 

II. schvaľuje 
 
predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. .../2020 
nasledovne: 
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Ekon. klasif. Text  

„B“ presuny (+/-), 
navýšenie / zníženie 

rozpočtových 
prostriedkov  

8 7 640 
Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - bežné transfery (40% alokovanej 
sumy) -8 800 EUR 

9 4 640 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - bežné transfery (40% alokovanej sumy) -58 800 EUR 
10 4 640 Grantový systém - podpora v oblasti športu - bežné transfery (40% alokovanej sumy) -196 000 EUR 

11 9 640 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - bežné transfery (40% 
alokovanej sumy) 

-8 800 EUR 

13 6 640 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti – bežné transfery účelovo určené pre 
Nadáciu mesta Žilina  

+272 400 EUR 

      Rozdiel +/- 0 EUR 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nakoľko sa jedná 
o presun prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, nemá dopad na rozpočet.  

„Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby 
jeho obyvateľov. Obyvatelia majú právo požadovať od mesta pomoc v čase náhlej núdze.“ – ZÁKON 
O OBECNOM ZRIADENÍ 
 
Cieľom návrhu je zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy na obyvateľov mesta.  
 
Už na konci marca upozornila Národná banka Slovenska, že v dôsledku pandémie koronavírusu a následnej krízy 
môžu prísť v krajine o prácu desiatky tisíc ľudí. Výsledné číslo bude závisieť najmä od toho, ako dlho budú trvať 
karanténne opatrenia aj ako rýchlo sa ekonomika znova naštartuje.  
 
Centrálna banka počíta s tým, že pre recesiu môže zostať bez práce 75-tisíc, ale aj 130-tisíc ľudí. Jej analytici 
pritom varujú, že počty domácností, ktoré budú krízou výrazne zasiahnuté a majú malé alebo žiadne finančné 
rezervy, sa budú počítať na desaťtisíce. "Preto je potrebné, aby verejná pomoc tým, ktorí prichádzajú o väčšinu 
príjmu, bola mimoriadne rýchla," uviedli analytici NBS v komentári zverejnenom v úvode apríla. 
 
Podľa ďalších štatistík, sa vplyvom koronakrízy, ocitla vo finančnej tiesni každá cca 20-ta domácnosť. 
Navrhovaným opatrením by mohlo Mesto Žilina prostredníctvom svojej nadácie priamo, účelne a adresne 
pomôcť takmer 2000 domácnostiam. Pomoc by mala byť rýchla a bez zbytočnej byrokracie.  
 
Účelom príspevku je okamžitá pomoc bežným žilinským pracujúcim rodinám, ktoré si za normálnych okolností 
riadne plnia svoje záväzky voči spoločnosti, ale z dôvodu koronakrízy, náhle a nepredvídateľne, prišli o celý svoj 
príjem alebo jeho významnú časť.  
 
Pôvodný návrh pomoci počítal aj s podporou pre SZČO, čo však bolo po diskusii na Komisii sociálnej, zdravotnej 
a bytovej z návrhu vypustené.  

Nadácia Mesta Žilina bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina a do registra nadácií bola zapísaná 
Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/1167. Hlavným poslaním nadácie je 
pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí 
potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky. 

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a 
bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom 
detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu. 

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo 
skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou na území mesta Žilina. 

Uznesenia komisií MZ: 
„Finančná a majetková komisia neodporúča MZ materiál prerokovať a schváliť.“  
(ZA 2, ZDRŽAL SA 2, PROTI 6) 
 
„Komisia sociálna, zdravotná a bytová neprijala platné uznesenie“ 
(ZA 1, ZDRŽAL SA 6, PROTI 3) 
 
„Komisia školstva a mládeže neprijala platné uznesenie“ 
(ZA 3, ZDRŽAL SA 3, PROTI 2) 


