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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. _/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. založenie nadácie s názvom „Fond na pomoc pre zdravotne postihnutých“ 

so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, ktorej je 

zakladateľom Mesto Žilina. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V meste Žilina sa nachádzajú občania a rodičia zdravotne postihnutých detí, ktorí nemajú 

finančné prostriedky alebo nemajú nárok  na poskytnutie finančného príspevku na riešenie ich 

zlej sociálnej nepriaznivej alebo finančnej situácie, ako aj organizácie poskytujúce služby 

takto postihnutým občanom. Títo ľudia  niekoľkokrát ročne podávajú  rôzne žiadosti Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, rôznym podnikateľským subjektom, obyvateľom 

mesta Žilina ako aj známym prostredníctvom darovania 2 % FO a PO, oslovením rôznych 

nadácií po celom Slovensku a pod. za účelom o akúkoľvek finančnú výpomoc na riešenie ich 

zložitej situácie.  

Mesto Žilina poskytuje nasledovne sociálne služby: denné centrá pre seniorov, opatrovanie, 

nocľaháreň, pobytovú formu v zariadení Úsmev, komunitné centrá a prepravnú službu. Avšak 

pre zdravotné postihnutých rôzneného, alebo kombinovaného druhu  neposkytuje sociálne 

služby. Tieto sociálne služby sa poskytujú prostredníctvom podávaných žiadosti a dostávajú 

na riešenie Odboru sociálnych vecí mestského úradu Žilina.  

Mesto Žilina v oblasti poskytovania sociálnych služieb má kompetencie na poskytovanie 

finančných príspevkov  v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súčinnosti s vecne 

príslušnými organizačnými útvarmi vypracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných 

nariadení v sociálnej a bytovej oblasti. 

 

Z uvedeného dôvodu podávame návrh na založenie nadácie, ktorej účelom by bolo 

poskytovanie darov alebo finančných príspevkov zdravotne postihnutým, starým, chorým a 

bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, hlavne 

zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky, špeciálne pomôcky, ďalej organizáciám a 

zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov 

a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch aj podporu zákonným zástupcom detí a 

mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu, ako aj 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. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l.) a m.) zákona č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

(l) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a môže zriaďovať, 

zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
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vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti 

a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  

(m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu. 

 

Predmetný materiál bol na základe poslaneckého návrhu Mgr. Jany Filipovej, ktorá je sama 

ťažko zdravotne postihnutá a bol prerokovaný na Mestskej rade dňa 21.11.2016 

Navrhujeme výšku nadačného imania 5 000,00 €, ktoré bude vytvorené z prostriedkov 

Mesta Žiliny.  

 

Odhadované príjmy: 

- z poukázaného podielu z dane z príjmov (2 % alebo 3 % dane) vo výške 5 000,00 € ročne 

- dary na základe darovacej zmluvy odhadujeme na 5 000,00 € ročne 

- projekty odhadujeme 10 000,00 € ročne. 

 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisií a to: Finančná komisia materiál stiahla, 

nakoľko predkladateľ nebol prítomný, K. Sociálna, zdravotná a bytová odporučila materiál 

(ZA9, ZDRŽAL SA 1, ako aj Mestskej rade, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

materiál prerokovať a schváliť.  

 

Navrhovaná zmena ma dopad na rozpočet mesta Žilina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


