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1. Všeobecné informácie o nadácií 
 
Výročná správa bola zostavená v súlade s Nadačnou listinou, v zmysle článku XIII a v súlade so zákonom č. 
34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších  predpisov, v zmysle §35. 
 

Registračné číslo:   203/Na-2002/1006 

Názov nadácie:   Nadácia žilinský lesopark 

Sídlo:   Nám. obetí komunizmu 1, 01131 Žilina, Slovenská republika 

IČO:   42218659 

Dátum založenia:   28.09.2011 

Dátum zriadenia:   07.11.2011 

Hodnota nadačného 
imania: 

  6.638,- EUR   

Hodnota majetkového 
vkladu pri založení:  

  6.638,- EUR 

Predmet vkladu:   Peňažné prostriedky 

Zakladatelia:   Mesto Žilina  
  Nám. obetí komunizmu 1, 01133 Žilina  
  IČO: 00321796 

Správna rada:  PaedDr. Ľudmilu Chodelková 
 od: 20.08.2015 
 Mgr. Vladimíra Randa 
 od: 20.08.2015 
 Mgr. Petra Fiabáne 
 od: 20.08.2015 

Revízor: JUDr. Jozef Augustín, PhD. 
od: 01.01.2019 

Štatutárny organ,  
Správca: 

Ing. Andrej Vidra  
Berlínska 1679/7, 01008 Žilina  

Od: 07.11.2011 
  

 

Účel nadácie:  Revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku  

 
2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu 
nadácie 
 
Nadácia počas roku 2020, rovnako ako počas roku 2019 vykonávala činnosti v súlade s čl. 2 Nadačnej listiny. 
Okrem bežných činností, zameraných na chod nadácie, realizovala rozsiahli projekt rekonštrukcie detského 
ihriska v lesoparku (lesopark Chrasť).  
 
3. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdroja ich pôvodu 
 
Príjmy nadácie za rok 2020 predstavovali: 

- neboli prijaté žiadne príspevky. 
Príjmy nadácie za rok 2019 predstavovali: 

- neboli prijaté žiadne príspevky. 
 
4. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur 
 
V roku 2020 nadácia neprijala žiadne dary, rovnako ako v roku 2019. 
 
5. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na 
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky 
použili 
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Nadácia v roku 2020, rovnako, ako v roku 2019 neposkytla žiadne prostriedky na verejnoprospešný účel 
fyzickým a ani právnickým osobám.  
 
6. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne 
výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v 
členení podľa § 28 ods. 2 a 3 
 
Nadácia v roku 2020 mala výdavky / náklady na správu nadácie v celkovej sume 104,- Eur.  
Nadácia v roku 2019 mala výdavky / náklady na správu nadácie v celkovej sume 502,32 Eur.  
Nadácia  v roku 2020 mala výdavky / náklady na hlavnú činnosť v sume 104,- Eur. 
Nadácia  v roku 2019 mala výdavky / náklady na hlavnú činnosť v sume 131 092,12 Eur (jednalo sa 
o bezodplatný prevod majetku na mesto Žilina, v zmysle Nadačnej listiny, v súlade s účelom nadácie). 
 
7. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období 
 
V roku 2020, rovnako ako aj v roku 2019 a ani v období do zostavenia tejto Výročnej správy, nadácia 
nevykonala žiadne zmeny v nadačnej listine. 
 
8. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu 
 
V roku 2020, rovnako ako v roku 2019 nebola vyplatená a ani poskytnutá žiadna finančná, resp. nefinančná 
odmena správcovi nadácie, ako ani členom iných orgánov nadácie. 
 
9. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov 
 
V roku 2020, rovnako ako v roku 2019, nadácia nevytvorila a ani neuskutočňovala žiadne činnosti 
s nadačnými fondmi. 
 
10. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 
 
Zloženie orgánov nadácie k 31. decembru 2020: 
 

Správna rada: 
- PaedDr. Ľudmilu Chodelková 
- Mgr. Vladimíra Randa  
- Mgr. Peter Fiabáne 

 
Správca nadácie: 

- Ing. Andrej Vidra 
 

Revízor 
- JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

 
Založenie nadácie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline, uznesením č. 133/2015 prijatom na svojom 6. 
zasadnutí konanom dňa 29.6.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy 
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1 . Účtovná závierka za rok 2020 


