
ZÁPISNICA 

  

Z 2. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie, ktoré sa konalo dňa 

28.6.2021 

Dňa 28.6.2021 o 14:00 hod. sa uskutočnilo v budove Žilinskej radnice v Žiline 2.zasadnutie 

správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie (ďalej len „nadácia“ a správna rada nadácie ďalej 

len ako „správna rada“)  zapísanej do registra nadácií Ministerstva vnútra SR pod číslom 

203/Na-2002/1006. Zasadnutie otvoril a viedol predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa, 

viceprimátor mesta Žilina, ktorý poveril spísaním zápisnice člena správnej rady Ing. Františka 

Talapku. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 5 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola  správna rada 

uznášania schopná.  

 

Ďalej boli prítomní Mgr. Ingrid Dolniková – vedúca odboru ŠKŠCRaMR, Mgr. Matej Franek 

–správca nadácie 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia správnej rady (ďalej 

len „zápisnica“). 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie a posúdenie uznášaniaschopnosti správnej rady. 

 

2. Diskusia a určenie plánov nadácie 

 

3. Záver. 

 

Bod 1. 

 

Predseda správnej rady Mgr. Vladimír Randa privítal všetkých prítomných a predstavil 

im program zasadnutia, zároveň konštatoval, že tak ako to vyplýva z listiny prítomných členov 

správnej rady, zasadnutia správnej rady sa zúčastnili 3 členovia a teda správna rada je v súlade 

s ust. čl. VII. ods. 16 nadačnej listiny nadácie zo dňa 28.09.2011 v znení dodatku č. 1 (ďalej len 

„nadačná listina“) uznášaniaschopná. 

 

Členovia správnej rady s programom súhlasili a schválili ho. 

 

 

 

Bod 2. 
  

Diskusia: 

 

- Členovia správnej rady poverili správcu nadácie, aby do najbližšieho 

zasadnutia správnej rady prezistil možnosti zakúpenia nových 

basketbalových konštrukcií a betónových pingpongových stolov 

 



- Členovia správnej rady sa zhodli, že každú investíciu nadácie do rozvoja 

športovej infraštruktúry po jej inštalácii bezplatne prevedie do majetku mesta 

Žilina, ktoré bude zabezpečovať jej udržiavanie a rozvoj 

 

Predseda správnej rady skonštatoval prerokovanie všetkých bodov programu s tým, že 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie správnej rady ukončil. Prílohou tejto zápisnice je 

listina prítomných členov správnej rady a iných zúčastnených osôb. 

 

 

 

 

..............................................                 ............................................. 

Mgr. Vladimír Randa v.r.          

predseda správnej rady      zapisovateľ 

Žilinskej komunitnej nadácie                                                           Ondrej Šoška v.r. 

 


