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1. NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline:
Odporúča:
I.
a) transformovanie Nadácie žilinský lesopark (budúcej Žilinskej komunitnej nadácie) do
Nadácie Mesta Žilina.
b) správcovi nadácie v spolupráci s predsedom Správnej rady Nadácie žilinský lesopark
(budúcej Žilinskej komunitnej nadácie), ako aj správcovi nadácie v spolupráci
s predsedom Správnej rady Nadácie Mesta Žilina, aby najneskôr do jedného mesiaca
zvolali mimoriadne zasadnutie Správnej rady oboch nadácií s cieľom prijať uznesenie,
týkajúce sa rozhodnutia o zlúčení nadácií podľa § 14 písm. c) zákona č. 34/2002 Z. z.
c) aby zlúčenie oboch nadácií bolo podmienené tým, že po zrušení Nadácie žilinský
lesopark ( budúcej) Žilinskej komunitnej nadácie by všetok majetok a záväzky
zmluvou o zlúčení podľa § 17 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. boli prevedené na
Nadáciu Mesta Žilina.
d) aby v prípade schválenia zlúčenia oboch nadácií, Nadácia Mesta Žilina zastrešila účel
a všetky činnosti Nadácie žilinský lesopark (budúcej Žilinskej komunitnej nadácie).

II.

Nadácii Mesta Žilina zastrešiť svojou činnosťou tieto oblasti:

- Sekcia sociálnej pomoci a starostlivosti o stanovené spektrum zo zoznamu chránených osôb,
- Sekcia ochrany a tvorby životného prostredia,
- Sekcia športu,
- Sekcia kultúry a vzdelávania, inovácií,
- Sekcia podpory cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
- Sekcia školstva a mládeže,
- Sekcia nadačných fondov,
s tým, že Správna rada bude pozostávať aj zo zástupcov z každej sekcie.
.

Dôvodová správa

Mesto Žilina má v súčasnosti dve nadácie, ktoré vznikli za účelom napĺňania verejných politík mesta
Žilina. Všeobecný názov Nadácia mesta Žilina prislúcha činnostiam výlučne so sociálnym
zameraním. Žilinská komunitná nadácia sa aktuálne transformuje z Nadácie žilinský lesopark za
účelom rozšírenia aktivít s rôznorodou náplňou.
Týmto návrhom nového vytvorenia mechanizmu sledujeme logické zlúčenie dvoch nadácii mesta do
jednej, čo považujeme za efektívne riešenie. Nadácia Mesta Žilina by sa mohla rozšíriť, riešila by
širšie spektrum záležitostí a spájala rôznorodé komunity. Ide o doplnenie nových oblasti, ktoré
korešpondujú s ochranou a rozvojom životného prostredia, kultúrou, vzdelaním a športom,
starostlivosťou o detí, seniorov, chorých a inak hendikepovaných občanov.
Nadácia Mesta Žilina bude po jej transformácii pracovať v rôznych oblastiach, a to:
-

Sekcia sociálnej pomoci a starostlivosti o stanovené spektrum zo zoznamu chránených osôb,
Sekcia ochrany a tvorby životného prostredia,
Sekcia športu,
Sekcia kultúry a vzdelávania, inovácií.
Sekcia podpory cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
Sekcia školstva a mládeže,
Sekcia nadačných fondov.
Pričom správna rada bude pozostávať zo zástupcov z každej sekcie.

Tento návrh ďalej sleduje:
-

Úplné odbúranie duality všetkých povinných správnych a administratívnych úkonov
a poplatkov.
Zjednotenie sídla nadácie mesta, vytvorenie novej štruktúry správy nadácie mesta.(správca
nadácie, správna rada, dozorná rada a pod.).
Zvýšenie platformy možností získania dotácií, grantov, príjmov z 2 % .
Rozšírenie možností spolupráce prienikom činností viacerých subjektov.
Zníženie administratívnej záťaže oboch nadácií vytvorením miesta- zamestnanca
transformovanej Nadácie mesta Žilina.
Participáciu všetkých občanov mesta Žilina, na tvorení verejných politík, čo mesto Žilina vo
svojej kompetencii nevie zabezpečiť.

Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie.
Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: Komisia k predloženému
materiálu neprijala platné uznesenie. Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.

