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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2012
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej
ulice v Žiline nasledovne:
a) usporiadateľ zbierky: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina, IČO: 00 321 796,
b) účel zbierky: rekonštrukcia Národnej ulice v Žiline,
c) miesto konania zbierky: územný obvod mesta Žilina,
d) čas konania zbierky: október 2012 – august 2013,
e) spôsob konania zbierky: zaslaním príspevku na účet č. 5030373994/0900
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., na ktorý je možné poukázať ľubovoľnú
čiastku,
f) predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude
zabezpečovaná pracovníkmi mesta. Náklady spojené s materiálnym
zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu mesta,
g) použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na
spolufinancovanie rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline,
h) osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Anton Trnovec, Mgr. Richard
Hulín, Ing. Karol Krutek

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach
a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa predkladá návrh na
schválenie vyhlásenia dobrovoľnej verejnej zbierky na financovanie rekonštrukcie Národnej
ulice v Žiline.
Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973
Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejných zbierkach) a vo vyhláške č. 64/1973 Zb., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 o verejných zbierkach.
Podľa platnej právnej úpravy verejnou zbierkou je zbierka usporadúvaná na získanie
prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným
poskytovaním príspevkov.

Konanie verejnej zbierky povoľuje formou rozhodnutia miestne príslušný orgán
štátnej správy a na vydanie rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky sa vzťahujú
ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní – zákona č. 71/1967 zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov. Orgánom štátnej správy oprávneným na povoľovanie
verejných zbierok je obvodný úrad – ak sa má zbierka konať v jeho územnom obvode.
Verejnú zbierku možno v súlade s ust. § 4 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných
zbierkach povoliť len ak je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi
prepismi, neohrozuje verejný poriadok, je zaručené jej riadne vykonanie a ak si
predpokladané náklady spojené s vykonaním verejnej zbierky nevyžadujú prevažnú časť jej
hrubého výnosu. Pred vydaním rozhodnutia o povolení verejnej zbierky sa zbierka nesmie
konať a ani zverejňovať.
Dobrovoľné zbierky konané obcami v územnom obvode obce medzi jej obyvateľmi
a právnickými osobami na účel, ktorý je obec zo zákona povinná zabezpečovať v rámci svojej
samosprávnej pôsobnosti sa nepovažujú za verejné zbierky a netreba pri nich žiadať
povolenie orgánu štátnej správy v zmysle právnych predpisov o verejných zbierkach.
O vyhlásení zbierky rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a peňažný výnos takejto zbierky sa stáva
príjmom rozpočtu obce. V tomto prípade stačí písomný súhlas príslušného obvodného úradu,
vydaného na základe písomného oznámenia mesta Žilina o usporiadaní verejnej zbierky.
Z dôvodu nutnosti rekonštrukcie Národnej ulice, predkladáme návrh na vyhlásenie
dobrovoľnej verejnej zbierky, za účelom získania finančných prostriedkov na
spolufinancovanie jej rekonštrukcie. Darcovia budú posielať ľubovoľné príspevky na účet č.
5030373994/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pričom ak pôjde o fyzickú osobu ako
variabilný symbol uvedie svoje rodné číslo, ak o právnickú osobu, variabilným symbolom
bude IČO tejto právnickej osoby a do poznámky sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby
alebo názov právnickej osoby. Bude ešte na ďalšiu diskusiu akým spôsobom vyjadriť trvalé
poďakovanie konkrétnym darcom.
O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude
informovať občanov mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Žilina.
Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór.
Dopad navrhovaného je z pohľadu rozpočtu Mesta Žilina kladný.
Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou, Komisiou dopravy a komunálnych
služieb a Mestskou radou s odporučením schváliť ho.

