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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, O.Z. za účelom očisty potoka Všivák
v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Občianske združenie PAPAVERO, Nitrianska 1/74, 010 08 Žilina doručilo primátorovi
mesta Žilina žiadosť, ktorou žiada o pridelenie mimoriadnej dotácie vo výške 8 300.-€.
Účelom využitia dotácie je očista povodia potoka Všivák ako súčasti komunitného priestoru
Parku Ľudovíta Štúra.

-

Navrhované úkony:
strojové čistenie koryta minibagrom,
odvoz a likvidácia odpadu,
čistenie vysokotlakovým čističom,
ručné dočistenie.

Areál parku je využívaný občanmi mesta Žilina v ich voľnom čase na aktívny a pasívny
oddych, na rôzne tvorivé a športové aktivity. Avšak stav potoka Všivák, ktorý preteká týmto
územím, nezodpovedá hygienickým ani estetickým požiadavkám. Na základe týchto faktov je
žiadosť v prieniku oblastí komunitná, životné prostredie, šport, sociálna a zdravotná.
Realizácia očisty potoka bude mať význam z etického, estetického, společenského a
hygienického hľadiska.
Dotácia už bola v rozpočte na 2020 schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Žiline v rámci zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a preto žiadateľ postupuje
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu města Žilina a žiada mimoriadnu dotáciu.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO O.Z.
schváliť.
Komisia životného prostredia odporúča MZ mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO O.Z.
schváliť.
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