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1. Ročná účtovná závierka

Výročná správa Žilinskej komunitnej nadácie za rok 2021, zostavená 22. apríla 2022, v súlade s Nadačnou listinou a zákonom č. 34/2002 Z.z., §35.

1.

Všeobecné informácie o nadácií

Výročná správa bola zostavená v súlade s Nadačnou listinou, v zmysle článku XIII a v súlade so
zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
v zmysle §35.
Registračné číslo: 203/Na-2002/1006
Názov nadácie: Žilinská komunitná nadácia, pôvodný názov Nadácia žilinský lesopark, zmena od
01.03.2021
Sídlo: Nám. obetí komunizmu 1,01131 Žilina, Slovenská republika
IČO: 42218659
Dátum založenia: 28.09.2011
Dátum zriadenia: 07.11.2011
Hodnota nadačného imania: 6.638,- EUR
Hodnota majetkového vkladu pri založení: 6.638,- EUR
Predmet vkladu: Peňažné prostriedky
Zakladatelia: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1,01133 Žilina, IČO: 00321796
Správna rada: PaedDr. Ľudmila Chodelková od: 20.08.2015, Mgr. Vladimír Randa od: 20.08.2015,
MUDr. Igor Habánik od: 01.03.2021, Ing. František Talapka od: 01.03.2021, Ondrej Šoška od:
01.03.2021
Revízor: JUDr. Jozef Augustín od: 01.01.2019
Štatutárny orgán, správca: Mgr. Matej Franek, od: 01.03.2022, Stráža 27, 013 04 Stráža
Účel nadácie:
Podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach:
-

kultúry, kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu

-

športu

-

škôl, formálneho a neformálneho vzdelávania

-

mládeže

-

urbanizmu, architektúry a verejného priestoru

-

komunitnej práce

-

regionálneho rozvoja

-

životného prostredia, jeho ochrana a tvorba

-

sociálnej oblasti

-

inovácií

-

mobility

-

začlenenia menšín
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-

ochrany ľudských práv

-

vedy a výskumu

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k
verejnoprospešnému účelu nadácie
Nadácia počas roku 2021 prešla procesom transformácie. Nadácia bola založená na základoch
pôvodnej Nadácie žilinský lesopark, ktorá vznikla uznesením mestského zastupiteľstva 19. septembra
2011. Koncom roka 2020 poslanci mestského zastupiteľstva uznesením 259/2020 schválili zámer
transformácie Nadácie žilinský lesopark na Žilinskú komunitnú nadáciu. Prvé zasadnutie ŽKN sa
konalo 1. marca 2021. Prvé mesiace boli potrebné na proces transformácie nadácie, ktorý musel byť
schválený Ministerstvom vnútra SR. Proces transformácie prebehol aj v banke, kde boli vedené všetky
finančné operácie na pôvodnú nadáciu Žilinský lesopark. Po oficiálnom schválení a úspešnej
transformácii bolo vytvorené logo nadácie, pečiatka, založená webová doména
www.zilinskanadacia.sk a oficiálne účty s menom nadácie na sociálnych sieťach Instagram
a Facebook. Okrem týchto činností, zameraných na chod nadácie, realizovala nadácia zo získaných
finančných prostriedkov, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané v systéme športových dotácií mesta
Žilina inštaláciu 7ks basketbalových konštrukcií a 2ks betónových pingpongových stolov v mestských
častiach Hliny, Hájik, Zádubnie a Bytčica. Koncom roka 2021 bola Žilinská komunitná nadácia
úspešne zaregistrovaná do zoznamu oprávnených prijímateľov 2% z daní pre rok 2022
3. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdroja ich pôvodu
Príjmy nadácie za rok 2021 predstavovali:
-

35 000,00 € na kapitálové výdavky, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané v systéme športových
dotácií mesta
Z tejto sumy bolo k 31.12.2021 na účet mesta vrátených 15 160,00 € z dôvodu nevyčerpania.

4. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331 eur
V roku 2021 nadácia neprijala žiadne dary.
5. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili
Nadácia v roku 2021 neposkytla žiadne prostriedky na verejnoprospešný účel fyzickým a ani
právnickým osobám.
6. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie
a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Nadácia v roku 2021 mala výdavky / náklady na správu nadácie v celkovej sume 1600,- Eur.
Nadácia v roku 2021 mala výdavky / náklady na hlavnú činnosť v sume 182,32,- Eur.
Nadácia v roku 2021 mala výdavky / náklady z príjmov od mesta Žilina v sume 19 840,00 Eur (na
kapitálové výdavky, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané v systéme športových dotácií mesta,
nevyčerpané prostriedky boli vrátené účet mesta ku dňu 31.12.2021).
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7. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
V roku 2021 a ani v období do zostavenia tejto Výročnej správy, nadácia nevykonala žiadne zmeny v
nadačnej listine.
8. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
V roku 2021, od apríla bola správcovi vyplácaná suma 200€ mesačne na základe Zmluvy o výkone
správcu.
9. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
V roku 2021nadácia nevytvorila a ani neuskutočňovala žiadne činnosti s nadačnými fondmi.
10.Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Zloženie orgánov nadácie k 31. decembru 2021:
Správna rada:
PaedDr. Ľudmila Chodelková, Mgr. Vladimír Randa, MUDr. Igor Habánik, Ing. František Talapka,
Ondrej Šoška
Správca nadácie:
Mgr. Matej Franek
Revízor:
JUDr. Jozef Augustín, PhD.
Založenie nadácie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline, uznesením č. 133/2015 prijatom na
svojom 6. zasadnutí konanom dňa 29.6.2015.

Prílohy:
1.

Účtovná závierka za rok 2021

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4 2 2 1 8 6 5 9

/SID

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Registračné číslo: 203/Na-2002/1006 Žilinská komunitná nadácia
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Źilinská komunitná nadácia
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
28.09.2011

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Účel nadácie: revitalizácia, športová činnosť

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Správca
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

Mgr.Matej Franek

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
Účtovná jednotka k 31.12.2021,rovnako ako k 31.12.2020 nemala žiadne organizácie vo svojej zriadeľovateľskej pôsobnosti.
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1

1

- z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4 2 2 1 8 6 5 9

/SID

Nie

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku
Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Krátkodobý finančný majetok

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

23 055

35 078

19 486

38 647

Krátkodobý finančný majetok spolu

23 055

35 078

19 486

38 647

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
Opis pohľadávky

Riadok súvahy

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

Pohľadávky z obchodného styku

043

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

6 638

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Nadácia nemala žiadne výnosy.

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar
Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti
Opis tržby

Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti

Hodnota BO

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
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Hodnota PO

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Položka výnosov

4 2 2 1 8 6 5 9

Hodnota BO

/SID

Hodnota PO

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:
- Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
Významná položka nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:
- Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Jednotlivé druhy nákladov za

Hodnota

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
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