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MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

Materiál na rokovanie pre 

Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Číslo materiálu: _____/2020 

                                                                                               

K bodu programu 

 

 PRESUN  NEVYČERPANÝCH  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V GRANTOVOM 

SYSTÉME NA PRÍSLUŠNÝ ODBOR 
 

 

Materiál obsahuje:         Materiál sa odporúča prerokovať v komisii: 

                                                                       ŽP , KŠ ,  KSZaB  , KCraMR  KŠaM  

                                                                        

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa                                          
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2020 

 

 Komisia odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zastupiteľstve 

prerokovať a schváliť  

 

Presun finančných prostriedkov, ktoré sa v grantovej  systéme  pre daný rok nevyčerpajú 

z dôvodu malého množstva podaných žiadostí, alebo nízkej kvality 

projektov  na príslušný odbor podľa príslušnej oblasti:  

 oblasť životného prostredia - Odbor správy verejného priestranstva a životného        

prostredia 

 oblasť športu, vzdelávnia a kultúry  -  Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného          

ruchu a miestneho rozvoj 

 oblasť sociálna- Odbor sociálny a bytový 

  

 

   DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

     Grantový systém mesta pomáha prostredníctvom neziskových organizácii zlepšovať, 

spestrovať a skvalitňovať život v meste. Žiadatelia  sa spolupodieľajú na tvorbe športových a 

kultúrnych podujatí, na podpore a kvalite  vzdelávania , na pomoci ľudom v núdzi,  na 

enviromentálom smerovaní a ekologickom vnímaní mesta a na estetizácii  prostredia. 

No  v neposlednom rade zapájajú obyvateľov do života mesta.  

Nie vždy je ale kvalita projektov vysoká, objavujú sa aj témy a oblasti, do  ktorých sa 

žiadatelia zapoja v malom množstve. Preto v minulosti dochádzalo aj k situáciám kedy boli 

podporené aj projekty s nižšou kvalitou.   

Ak vznikne takáto situácia  financie budú presunuté na príslušný odbor podľa príslušnej 

oblasti a grantová komisia pre danú oblasť odporučí  na aký účel sa  využijú tieto financie. 

K tomuto odporučeniu sa vyjadrí príslušný odbor.  

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. Materiál  nebude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina. 

http://www.zilina.sk/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia-/
http://www.zilina.sk/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia-/
http://www.zilina.sk/odbor-skolstva-kultury-sportu-cestovneho-ruchu-a-miestneho-rozvoja/
http://www.zilina.sk/odbor-skolstva-kultury-sportu-cestovneho-ruchu-a-miestneho-rozvoja/
http://www.zilina.sk/odbor-socialny-a-bytovy2/

