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Z á p i s n i c a 

z 3. mimoriadneho zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince 

konaného dňa 25. 02. 2013 

 

 

Prítomní:     JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Groma, Mgr. Terézia Straňáková,  

                    Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny) 

Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša 

 

Program: 

 

1. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám. Janka 

Borodáča 7, 010 08 Žilina, IČO: 37904965, na projekt „Zabezpečenie posteľnej 

bielizne v materskej škole“ 

 

2.   Záver 

1. 

 

Uznesenie č. 4/2013 
k žiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám. Janka 

Borodáča 7, 010 08  Žilina, IČO 37 90 49 65 na projekt „Zabezpečenie posteľnej 

bielizne v materskej škole“ 

 
Výbor MČ Vlčince 

 

I. berie na vedomie žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu pre Materskú školu Nám. 

 Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne 

v materskej škole“ 

     Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy Nám. Janka 

Borodáča 7, Ţilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne v materskej škole“, 

o dotáciu z pohotovostného fondu určeného pre poslanca Ing. Patrika Gromu 

v poţadovanej čiastke 350,00 €. Klasifikácia projektu je predškolská výchova ţiakov 

materskej školy v oblasti vnímania estetiky a hygieny v čase relaxácie detí 

predškolského veku, účelom ktorého je skvalitniť popoludňajší odpočinok výmenou 

opotrebovanej bielizne za nákup 50 kusov nových bavlnených obliečok, pričom cena 

jednej súpravy je 9,00 €. Projekt je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.  

     Výbor č. 4 Vlčince súhlasí s poskytnutím dotácie na tento projekt.  

 

II. schvaľuje 

dotáciu vo výške 350,00 € z pohotovostného fondu pre  Materskú školu Nám Janka 

Borodáča 7,010 08 Žilina, na projekt „Zabezpečenie posteľnej bielizne v materskej 

škole“. 

 

Hlasovanie:  Za:            4 

         Proti:         0 

         Zdržal sa:   0  
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2. 

Záver 
 

     Po opätovnom prerokovaní a následnom schválení predmetnej ţiadosti o finančné 

prostriedky, predsedkyňa výboru ukončila toto mimoriadne zasadnutie výboru MČ Vlčince.  

 

  

 V Ţiline dňa 25. 02. 2013                                                                                                                                                 

                                                                                   ................................................................ 

                                                                                             JUDr. Gabriela Hamalová 

                                                                                               predsedkyňa výboru č. 4 

.................................................. 

Mgr. Terézia Straňáková 

     sekretár výboru  


