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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada v Žiline


odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť

Vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2011.

a/ pre oblasť kultúry
	predseda:	Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ
	členovia: 	Mgr. Ing. Peter Ničík, poslanec MZ
			Jaroslav Gažo, poslanec MZ
				Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér,
pedagóg VŠVU v Bratislave
								

b/ pre oblasť vzdelávania
	predseda: 	Ing. Ján Ničík, poslanec MZ 
	členovia: 	Mgr. Peter Fiabáne, poslanec MZ
			PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, poslankyňa MZ
		Ľuboš Mišík, kníhkupec
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c/ pre oblasť športu
	predseda:	Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ
	  členovia:	MUDr. Rastislav Johanes, poslanec MZ ?
Radoslav Židek, poslanec MZ	
			Mgr. Michal Kolárik, športový novinár 


d/ pre zdravotnú a sociálnu oblasť
	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec MZ 
	členovia: 	MUDr. Jozef Hudcovský, poslanec MZ
			MUDr. Róbert Ficek, poslanec MZ
		            MUDr. Štefan Köhler, lekár
			
			
e/ pre oblasť prostredie mesta a zeleň
	
predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ
 členovia	Ing. Branislav Bačík, poslanec MZ
			Bc. Patrik Groma, poslanec MZ
		Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka








DÔVODOVÁ SPRÁVA

Členovia grantových komisií Mesta Žilina sú nominovaní z radov poslancov MZ (ktorí sú zároveň členmi príslušnej odbornej komisie MZ) a ďalej z radov nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v danej oblasti. Úlohou grantových komisií je najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií. 

Grantové komisie MZ spĺňajú funkciu poradných komisií pre primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií na základe Zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších zmien a predpisov. Hodnotenia grantových komisií majú odporúčací charakter pre primátora mesta pri prerozdeľovaní grantových dotácií z rozpočtu mesta.


