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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. schválené uznesenie č. 246/2016 k Návrhu na založenie nadácie z 12.12.2016 

 

II.  schvaľuje 

 

1. založenie nadácie s názvom „Nadácia Mesta Žilina“ so sídlom Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, ktorej zakladateľom je Mesto Žilina. 

2. základnú hodnotu nadačného imania nadácie vo výške  6 638 €, toto bude tvorené 

majetkovým vkladom Mesta Žilina, ktorého predmet budú tvoriť peňažné 

prostriedky vo výške 6 638 €, 

3. vklad peňažných prostriedkov vo výške 6 638 € ako majetkový vklad Mesta Žilina 

do nadačného imania nadácie, 

4. verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať: podpora zdravotne 

postihnutých osôb a fyzických osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.  

5. určenie prvého správcu nadácie a prvých orgánov nadácie: 

a) za prvého správcu nadácie: Mgr. Jana Filipová. 

b) za prvých členov správnej rady nadácie: Ing. Igor Choma, Ing. Patrik Groma, 

PhDr. Stanislava Rudincová. 

c) za prvého revízora nadácie: Ing. Dagmar Slepíčková. 

6. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie nadačnej listiny. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Podľa zákona č. 34/2002 Z.z o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov upravuje postavenia a právne pomery nadácii a vytváranie nadačných fondov (§13). 

 

Podľa spomínaného zákona § 2 a ods. 4 Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v 

registri nadácií. Názov nadácie musí obsahovať označenie "nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické 

osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa 

musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už 

registrovanej nadácie. 

 

Z tohto dôvodu rušíme pôvodné uznesenie č. 246/2016 k Návrhu na založenie nadácie 

z 12.12.2016, kde bol názov nadácie „Fond na pomoc pre zdravotne postihnutých“. 

 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení 369/1990, § 11 ods. 4 písm. a) musí MZ schváliť aj 

majetkovú účasť mesta v nadácii a v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“) z dôvodu 

registrácie nadácie na MVSR a vypracovania Nadačnej listiny s  návrhom  prvého správcu nadácie 

a prvých členov do orgánov nadácie.   

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisií a to: Finančná komisia materiál odporúča MR 

a MZ zrušiť uznesenie č. 246/2016 a s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho  MR a MZ 

prerokovať a schváliť s tým, že za členov správnej rady navrhovala: Ing. I. Choma, Mgr. Peter 

Fiabáne, Jozef Juriš, Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. Anton Trnovec a hlasovala (ZA 4, ZDRŽAL 

SA 2, PROTI 0),  K. Sociálna, zdravotná a bytová odporučila materiál do Mestského 

zastupiteľstva (ZA 6, ZDRŽAL SA 3 a PROTI 0),  a Mestská rada, ktorá odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť s výsledkom hlasovania (ZA 4 , PROTI 0, 

ZDRŽAL SA 2). 

 

Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a má dopad na rozpočet 

mesta Žilina v jeho výdavkovej časti. 

 

 

 

 

 

 


