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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

Vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2014. 

 

 

Členovia grantových komisií pre rok 2014 
 

 

a/ pre oblasť kultúry 

 predseda: Jaroslav Gažo, poslanec MZ 

       členovia:  Ing. Jan Ničík, poslanec MZ 

   Mgr. Ladislav Čellár, poslanec MZ 

   JUDr. Gabriela Hamalová, poslankyňa MZ 

 

 

      

   odborná verejnosť:  

Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD., výtvarníčka, pedagogička ŽU  

Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., grafický designér 

pedagóg VŠVU v Bratislave 

Mgr. art. Martin Noga, hudobník, člen orchestra SND a ŠKO v 

Žiline 

 

 

 

b/ pre oblasť športu 

 predseda:  Ing. Jozef Štrba, poslanec MZ  

   členovia: MUDr. Jozef Hudcovský, poslanec MZ  

   Ing. Stanislav Žilinčík, poslanec MZ 

Bohumil Kostolný, poslanec MZ 

 

 

 

  odborná verejnosť: 

Peter Tichý, olympionik 

   Radoslav Vanko, kondičný tréner 

   Vincent Kekeli, športový pedagóg 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Grantový systém mesta pre rok 2014 má za cieľ rovnako ako v predošlých rokoch 

podporiť aktivity právnických a fyzických osôb pôsobiacich na území mesta Žilina, ktoré 

smerujú k skvalitneniu života obyvateľov mesta. Grantový systém bude otvorený pre dve 

oblasti:  kultúra a šport.   

 

Vzhľadom k uvedenému, je potrebné vymenovať členov dvoch komisií, ktorých úlohou je 

najmä odborne a nestranne vyhodnocovať žiadosti o udelenie grantových dotácií.  Členovia 

grantových komisií Mesta Žilina sú nominovaní z radov poslancov MZ a ďalej z radov 

nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v danej oblasti. Takéto zloženie komisii zabezpečí 

odborné, kvalitné a nestranné posúdenie podaných žiadostí. V prípade, že člen komisie zistí 

možný alebo reálny stret svojich záujmov s obsahom niektorej zo žiadostí, je povinný na to 

ihneď upozorniť a vzdať sa hodnotenia uvedeného projektu, čo učiní písomne ešte pred 

zasadnutím komisie. 

 

Grantové komisie budú pracovať na základe vopred stanovených jednotných 

hodnotiacich kritérií a priorít jednotlivých oblastí pre rok 2014 zverejnených v oficiálnej 

výzve mesta na podávanie projektov. Hodnotiace kritériá, ako aj priority pre rok 2014 budú 

zverejnené na stránke mesta po odsúhlasení predsedov všetkých komisií. Samotný proces 

poskytovania dotácií sa riadi VZN 2/2012. 

 

Proces poskytovania dotácií je zároveň v súlade s rozpočtom mesta Žilina  pre  rok 

2014, 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 komisií súhlasia so svojou delegáciou do príslušnej komisie. 

 
 


