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

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Nadácia Mesta Žilina predkladá informatívnu správu za rok 2019. Vzhľadom k tomu, že
nadácia mesta Žilina získava zdroje z rozpočtu mesta Žilina a je súčasťou programového
rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 predkladá mestskému zastupiteľstvu Žilina správu
o činnosti.
Správa o činnosti bola prerokovaná v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá odporučila
mestskému zastupiteľstvu predloženú informatívnu správu zobrať na vedomie.
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MATERIÁL
Nadácia Mesta Žilina bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina dňa 21.06.2017 a do
registra nadácii bola zapísaná dňa 30. októbra 2017.
Nadácia Mesta Žilina pracuje na dobrovoľníckom princípe. Správkyňa nadácie Mesta Žilina
pracuje bez nároku na odmenu.
Základne imanie je vo výške 6 638,00 EUR. Dotácia z mesta Žilina bola na rok 2019 bola
v sume 20.000 EUR na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii. Na prevádzkové náklady získala nadácia Mesta Žilina
z rozpočtu mesta sumu 3 000 EUR.
V roku 2019 bolo zmenené zloženie správnej rady a odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom
v Žiline, kde nové zloženie bolo informované o potreby pomoci občanom Mesta Žilina.
Ide o najmä o žiadateľov, ktorí majú kombinované druhy postihnutia, najviac žiadateľov je so
zdravotným postihnutím a to telesným postihnutím a potom sú to skupiny sociálnych
problémov - občanov s nízkymi príjmami.
Za rok 2019 nadácia Mesta Žilina zaevidovala 56 žiadostí, z toho finančne podporila 34
žiadateľov a materiálne 21 žiadateľov, ktorým bola sprostredkovaná materiálna pomoc.
O rozhodnutí prijatých žiadosti a schválení finančných darov rozhoduje správna rada na
základe tabuľky a evidencie žiadosti (poštou, emailom, elektronicky). Celkovo správna rada
zasadala 4 krát.
Celková štruktúra vykonaných 334 dobrovoľníckych hodín/za rok 2019:
Počet žiadateľov
Počet hodín
Osobný kontakt
Telefonický kontakt
Emailový kontakt
Návšteva
v domácom
zariadení
Príprava
administratívy
Zasadnutie
správnej rady
SPOLU:

75
98
27
5

219
72
20
23

Počet
dobrovoľníkov
5
5
2
2

60

2

8

4

402 hodín
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Finančná spáva využitia dotácie z rozpočtu mesta Žilina:
Príjmy nadácie
– Tržby a výnosy
23 000,00 EUR
– Príjmy od fyzických osôb
240,00 EUR
– Príjmy od iných organizácii
0,00 EUR
– Úroky
0,00 EUR
..................................................................................................................................................
SPOLU
23 240,00 EUR
Výdavky nadácie
- Odmena za výkon správcu alebo iného orgánu nadácie
0,00 EUR
- Prevádzka nadácie (kancelárske potreby, stolička, kanvica)
1 107,00 EUR
- Prevádzka nadácie (dohoda 1 zamestnanec/1 mesiac)
0,00 EUR
- Zásoby
40,00 EUR
- Poskytnuté dary
20 347,00 EUR
- Ostatné iné náklady/služby (účtovníctvo, propagácia, poplatky)
1 900,00 EUR
....................................................................................................................................................
SPOLU
23 394,00 EUR
Peňažné prostriedky uložené na účte v peňažnom ústave

6 638,00 EUR

Externé služby
Účtovníctvo nadácie je zabezpečené externým dodávateľom, ako aj iné služby potrebné na
zabezpečenie fungovania nadácie ( bankové služby, grafické práce, notárske poplatky.)
Plnenie cieľov nadácie, priorít a poskytovanie služieb občanom
Snahou nadácie je poskytovať čo najkvalitnejšie služby pre občanov, ktorí si nevedia
v neľahkej životnej situácii pomôcť sami a naším poslaním je umožniť im okamžitú pomoc,
pomáhať pri vypisovaní tlačív, konzultácie, poskytnúť rôzne informácie a sprostredkovať
rôzne formy pomoci cez združenia a inštitúcie. Z dôvodu limitovaného rozpočtu
a chýbajúceho personálneho vybavenia sme nútení svoju spoluprácu zameriavať aj na
zriaďovateľa a to mesto Žilina, ďalej prostredníctvom projektov a grantových programov.
Taktiež prostredníctvom osobného kontaktu dobrých ľudí sa nám podarilo nadviazať
spoluprácu s viacerými sponzormi, ktorí nám sprostredkovali materiálnu pomoc.
Sídlo nadácie je na ulici nám. Obetí Komunizmu a prevádzku má na radnici, v roku 2019 sa
uvažuje o zmenení priestorov, preto nadácia celú evidenciu uskladňuje bezplatne
v kancelárskych priestoroch združenia Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, na ulici
Kálov 17 kde sa žiadatelia o pomoc aj dostavujú osobne.
Propagácia činnosti nadácie Mesta Žilina
Nadácia mesta má zriadenú web stránku www.nadacia.zilina.sk, o svojej činnosti informuje aj
prostredníctvom tlačovín v žilinských novinách, a prostredníctvom organizácií, ktoré sa
venujú sociálnej, zdravotnej, dobrovoľníckej a športovej oblasti. Okrem toho ešte zabezpečila
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propagačné materiály s logom nadácie Mesta Žilina, ktoré boli distribuované žiadateľom
a organizáciám.

Registrácia 2% na rok 2020.
Aby mohla Nadácia Mesta Žilina prijímať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, po splnení
podmienok registrácie bolo dňa 25.10. 2019 notárkou spísané osvedčenie vyhlásenia
o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, týkajúce
sa nadácie.
Plánovaná činnosť v roku 2020
V roku 2020 pokračuje Nadácia Mesta Žilina plne v činnostiach vo svojom poslaní, ktoré
plánuje rozšíriť. Aktivity budú nasmerované do nasledujúcich oblastí:
 Pomoc ľuďom v núdzi.
 Pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám, v ktorých je zdravotne znevýhodnený člen
rodiny.
 Propagácia a zviditeľňovanie činnosti Nadácie Mesta Žilina formou letákov a ich
distribúcia na verejne dostupné miesta, cez sociálne siete.
 Zabezpečiť personálne vybavenie.
 Zriadiť nadačné fondy podľa dopytu a potreby občanov v jednotlivých činnostiach.
 Zabezpečiť príjmy z 2% PO a FO, dary, podpora z dotácii a grantov.
 Spolupracovať s organizáciami na území mesta Žilina.
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