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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

 

I. schvaľuje  

 

            vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Žilina pomáha“ 
 

 

Dôvodová správa: 
 

Účelom vyhlásenia dobrovoľnej zbierky a následne zriadeného transparentného účtu v banke je 

vyzbieranie dobrovoľných finančných príspevkov pre nižšie uvedené organizácie pre každú rovnakým 

dielom. 

 

 Materiál bol prerokovaný v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá ho odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť a posunúť termín vyhlásenia zbierky na dobu do 30.06.2021. 

 Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej, ktorá ho odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť. 

 

 

MATERIÁL 

 

Mesto Žilina v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a p), § 7 a § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Žilina pomáha“ a ustanovuje nasledovné 

podmienky. 

 

 Vyhlasovateľ zbierky: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina, IČO: 00321796 

 Názov zbierky: Žilina pomáha 

 Miesto konania dobrovoľnej zbierky: Mesto Žilina 

 Spôsob vykonania zbierky: bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov alebo vložením 

hotovosti na osobitný transparentný účet, ktorý bude zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s. 

https://www.slsp.sk/sk/vans/ucty/transparentny-ucet 

Zverejňovanie údajov v súlade s legislatívou na samostatnej stránke bude na webovej stránke:  

https://www.transparentneucty.sk 

 Číslo účtu zbierky bude vyhlásené po schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Žilina 

 

Finančné prostriedky budú použité na účely pre nižšie uvedené organizácie pre každú rovnakým dielom. 

 

1. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825 

 Charakteristika činnosti: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. https://www.fnspza.sk/  

 Účel použitia dobrovoľnej zbierky: materiálne, prístrojové a personálne zabezpečenie v oblasti  

poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti so šírením životu nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19. 

 Zbierka sa vyhlasuje na dobu do 31.12.2020 

 

https://www.slsp.sk/sk/vans/ucty/transparentny-ucet
https://www.transparentneucty.sk/
https://www.fnspza.sk/
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2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina, IČO: 00416169 

 Charakteristika činnosti: Aktivity v oblasti poskytovania prvej pomoci a pomoc občanom v núdzi, 

poskytovanie sociálnych služieb a vzdelávania, výučba prvej pomoci, darcovstvo krvi a 

pripravenosť na mimoriadne a nepredvídané situácie. http://zilina.redcross.sk/homepage 

 Účel použitia dobrovoľnej zbierky: zabezpečenie humanitárnej pomoci a podpora dobrovoľníckej 

činnosti.  

 Zbierka sa vyhlasuje na dobu do 31.12.2020 

 

3. Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina, IČO: 42065895 

 Charakteristika činnosti: Zabezpečovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych a výchovno-

vzdelávacích služieb pre opustené deti, rodiny v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, ľudí so 

zdravotným postihnutím, chorých a starých. http://www.charitaza.sk/ 

 Účel použitia dobrovoľnej zbierky: nákup potravín, materiálov, zariadení a podpora úhrad časti 

nákladov spojených so zabezpečením sociálnych služieb poskytovaných pre ľudí v núdzi. 

 Zbierka sa vyhlasuje na dobu do 31.12.2020 

 

 

 Kontaktná osoba za vyhlasovateľa zbierky: Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického, 

Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina,  tel: +421 41 7063 306, e-mail: 

pavol.vascak@zilina.sk 

 Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zbierky. O výsledkoch 

zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po 

ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstve, na internetovej  

stránke mesta, v Radničných novinách a v médiách.  

 Kontrolu výsledku dobrovoľnej zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór 

mesta Žilina po ukončení doby konania dobrovoľnej zbierky a jej vyúčtovania. 

 

Dobrovoľná zbierka bude vyhlásená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Žilina. 

 

 

 

http://zilina.redcross.sk/homepage
http://www.charitaza.sk/
mailto:pavol.vascak@zilina.sk

