Zápisnica
z 10. mimoriadneho zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 26. 11. 2012
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma,
Mgr. Terézia Straňáková, p. Bohumil Kostolný
(podľa prezenčnej listiny)

Ospravedlnený: Ing. Branislav Bačík
Neprítomní:

MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša

Program:
Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú umeleckú školu
Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, výtvarný odbor, IČO: 37813412,
na projekt „Animovaný svet“
2. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb, ul. Karpatská č. 8,9, 010 08 Žilina, IČO: 00647756,
na projekt „Umenie pre zdravie“
3. Záver
1.

1.
Uznesenie č. 33/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú umeleckú školu Ferka
Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, výtvarný odbor, IČO 37 81 34 12
na projekt „Animovaný svet“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Základnú umeleckú
školu Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, výtvarný odbor, na projekt
„Animovaný svet“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Základnej umeleckej školy
Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina, na projekt „Animovaný svet“, o dotáciu
z pohotovostného fondu určeného pre poslankyňu Mgr. Straňákovú v požadovanej
čiastke 349,00 €. Klasifikácia projektu je kultúrna výchova žiakov v oblasti
výchovnovzdelávacieho procesu žiakov s rozšíreným vyučovaním počítačovej
gafiky, účelom ktorého je formovanie a rozvoj gramotnosti žiakov v oblasti
vyjadrovania výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov
a techniky.
Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
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II. schvaľuje
dotáciu vo výške 349,00 € z pohotovostného fondu pre Základnú umeleckú školu
Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina, výtvarný odbor, na projekt „Animovaný
svet“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)

2.
Uznesenie č. 34/2012
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb, ul. Karpatská č. 8, 9, 010 08 Žilina, IČO 00 64 77 56 na projekt
„Umenie pre zdravie“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb, ul. Karpatská č. 8, 9, 010 08 Žilina na projekt
„Umenie pre zdravie“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval žiadosť Zariadenia pre seniorov
a domova sociálnych služieb, ul. Karpatská č. 8, 9, Žilina na projekt „Umenie pre
zdravie“ o dotáciu z pohotovostného fondu určeného pre územný obvod Vlčince
v požadovanej čiastke 206,00 €. Klasifikácia projektu je kultúra a zdravie seniorov
v oblasti rozvoja pracovných terapii prírodným materiálom, drevom, textilom
a papierom. Účelom projektu je podpora a zachovanie zručnosti, motoriky
a koordinácie pohybov v rámci pracovných terapií udržať a podporovať zdravie
seniorov s poukazom na rozvoj ich kultúrneho a umeleckého cítenia.
Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 206,00 € z pohotovostného fondu pre Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb, ul. Karpatská č. 8, 9, 010 08 Žilina na projekt
„Umenie pre zdravie“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
2

Hlasovanie per-rollam (ospravedlnení a neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)

3.
Záver
Na záver zasadnutia JUDr. Hamalová, predsedkyňa výboru informovala
prítomných o účele zvolania tohto mimoriadneho zasadnutia výboru, ktorým je
bezproblémové vyčerpanie zostatku finančných zdrojov určených pre územný obvod
Vlčince v roku 2012. Ku dňu predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 08.11.2012
z celkovo pridelených prostriedkov Mestom Žilina pre rok 2012 v čiastke 2 656,00 €
bolo skutočné čerpanie 2 100,00 €, teda zostalo 556,00 €.
S poukazom na skutočnosť, že pohotovostné zdroje je potrebné vyčerpať najneskôr
do 30.11.2012 a zdokladovať na odbore vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline
najneskôr do 15.12.2012, výbor MČ č. 4 Vlčince sa rozhodol rokovať o dvoch
predložených žiadostiach na tomto mimoriadnom zasadnutí. Schválením ich žiadostí
v celkovej čiastke spolu 555,00 €, z celkovej čiastky 2 656,00 € pre rok 2012 zostalo
1,00 €. Týmto čerpaním poslanecký výbor č. 4 Vlčince ukončil rozpočtový rok 2012.
Následne JUDr. Hamalová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

V Žiline dňa 26. 11. 2012
.................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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