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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

 

I.     schvaľuje 

 

1. predložený návrh zmeny Zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu 

mesta Žilina pre výbory v mestských častiach schválených uznesením č. 286/2017 a č. 124/2018 

nasledovne: 

 

V článku IV, bod 3. sa za bodku dopĺňa nová veta s nasledovným znením: 

„Finančné prostriedky sú primárne určené na použitie vo volebnom obvode, ktorého poslanci 

rozhodli o ich pridelení a s týmto zreteľom by mali byť využité aj občianskymi združeniami, 

ktorým boli ako dotácia pridelené. Z pohotovostných zdrojov nesmú byť finančné prostriedky 

poskytnuté právnickým osobám, ktorých štatutárnym orgánom je poslanec mestského 

zastupiteľstva alebo primátor mesta.“ 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom úpravy schválených Zásad stanovenia použitia a výšky 

pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach z dôvodu možného 

konfliktu záujmov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí spolurozhodujú o získaní finančných 

prostriedkov pre právnické osoby, ktorých štatutárnym orgánom sú poslanci mestského zastupiteľstva.  

 

Stanoviská komisií MZ: 

Komisia finančná a majetková (6.4.2022) odporúča MZ schváliť. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad 

na rozpočet mesta. 


