MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2015

K bodu programu
NÁVRH na schválenie
ČLENOV GRANTOVEJ KOMISIE MESTA PRE OBLASŤ
INŠTITUCIONÁLNA PODPORA NA ROK 2015

Materiál obsahuje:

Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Mestskou radou v Žiline
Komisiou školstva a mládeže
Komisiou kultúry, športu CR a MR

Predkladá:
Ing. Igor Choma
primátor mesta
Zodpovedný za vypracovanie:
Mgr. Ingrid Dolníková
vedúca odboru kultúry, športu,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Žilina, apríl 2015

NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
Vymenovanie predsedu a členov grantovej komisie pre oblasť inštitucionálna
podpora na rok 2015.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Grantový systém mesta pre rok 2015 má za cieľ, rovnako ako v predošlých rokoch,
podporiť aktivity právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta Žilina, ktoré
smerujú k skvalitneniu života obyvateľov mesta. Grantový systém v roku 2015 bude otvorený
aj pre oblasť inštitucionálna podpora.
Vzhľadom k uvedenému, je potrebné vymenovať predsedu a členov komisie, ktorej
úlohou je najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií
pre oblasť inštitucionálnej podpory. Členovia grantovej komisie pre oblasť inštitucionálna
podpora sú zároveň predsedovia príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré
sú zriadené ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány pre príslušné oblasti. Komisia
kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja má zastúpenie v dvoch oblastiach,
z uvedeného dôvodu je navrhnutý ešte jeden člen príslušnej komisie a to za oblasť športu.
Ďalšími členmi komisie sú prvý a druhý zástupca primátora mesta Žiliny.
V prípade, že člen komisie zistí možný alebo reálny stret svojich záujmov s obsahom
niektorej zo žiadostí, je povinný sa vzdať pozície člena hodnotiacej komisie v príslušnej
oblasti, a zároveň navrhnúť náhradníka – člena príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Navrhovaní kandidáti boli vopred o tejto skutočnosti informovaní.
Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie
neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o
zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Celkový objem prostriedkov v grantovom
systéme mesta pre inštitucionálnu podporu v roku 2015 je 30 000,- €.
Poslaním Inštitucionálnej podpory je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a
najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline a sú prínosom pre obyvateľov a
mesto - poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné
príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v športovej, sociálnej, kultúrnej
alebo inej oblasti.
Proces poskytovania dotácií je zároveň v súlade s rozpočtom mesta Žilina pre rok
2015, je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Všetci navrhnutí členovia komisie súhlasia so svojou delegáciou do príslušnej
komisie.
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