
ZÁPISNICA 

  

Z 2. zasadnutia správnej rady Žilinskej komunitnej nadácie v roku 2022, ktoré sa 

konalo dňa 23.8.2022 

Dňa 23.8.2022 o 14:30 hod. sa uskutočnilo v budove MsÚ Žilina 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 Ondreja Šošku. 

 

Na zasadnutí sa zúčastnili 4 členovia správnej rady z celkového počtu 5, čím bola  správna rada 

uznášania schopná. Svoju účasť ospravedlnil MUDr. Igor Habánik. 

 

Ďalej bol prítomný, 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. Medzinárodné atletické preteky žiactva Euroregión Beskydy 

 

3. Schválenie lokalít pre osadenie športového mobiliáru 

 

4. 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 4 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. 

  

 

Predseda správnej rady predniesol žiadosť od mesta Žilina a Eurogiónu Beskydy 

o partnerstvo pri organizácii Medzinárodných atletických pretekov žiactva Euroregiónu 

Beskydy. Preteky sa budú konať 21.septembra na novom Atletickom štadióne UNIZA. Išlo by 

o formu spolupráce, kde by ŽKN zabezpečila náklady súvisiace so stravou pre účastníkov (cca 

150 osôb), časomierou a s ozvučením podujatia. Náklady by nemali presiahnuť sumu 1 500 €. 

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:  

 

Správna rada s účinnosťou odo dňa 23.8.2022 schvaľuje: 

 

- Vyčlenenie financií v hodnote 1 500 € na spoluorganizáciu Medzinárodných 

atletických pretekov žiactva Euroregiónu Beskydy 

 

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, 

prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby 

hlasovali o predloženom návrhu na rozhodnutie. 

 

Hlasovanie: 

 

Za návrh na rozhodnutie:     100 %  

Proti:        0 % 

Zdržal sa:       0 % 

Nehlasoval:       0 % 

Správna rada prijala nasledovné 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2022: 

 

Správna rada s účinnosťou odo dňa 23.8.2022 schvaľuje:  
 

- Vyčlenenie financií v hodnote 1 500 € na spoluorganizáciu Medzinárodných 

atletických pretekov žiactva Euroregiónu Beskydy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 3. 

 

V roku 2022 má nadácia pripravených 75 000€, ktoré bude čerpať z rozpočtu mesta 

Žilina spôsobom 25 000 € na bežné výdavky a 50 000 € na kapitálové výdavky. V rámci 

kapitálových výdavkov má pripravený športový mobiliár v hodnote 45 000 €, z toho ide o 5 

profesionálnych basketbalových konštrukcií, 11 betónových pingpongových stolov a 20 

hliníkových futbalových bránok 3x2 m. Lokality na osadenie tohoto športového mobiliáru 

dostali členovia správnej rady v pozvánke k zasadnutiu.  

 

 

Predseda správnej rady predniesol návrh na rozhodnutie správnej rady nasledovne:  

 

Správna rada s účinnosťou odo dňa 23.8.2022 schvaľuje: 

 

➢ Využitie finančných prostriedkov určených pre kapitálové výdavky 

v hodnote 45 000 € na zabezpečenie 5 profesionálnych basketbalových 

konštrukcií, 11 betónových pingpongových stolov a 20 hliníkových 

futbalových bránok 3x2 m.  

➢ Inštalácia 20 futbalových bránok v hodnote 15 000 €, z toho 10 

futbalových bránok bude umiestnených na futbalových štadiónoch TJ 

Zádubnie, FK Zástranie, TJ Považský Chlmec, TJ Tatran Bytčica a FK 

Trnové a ďalších 10 pôjde na betónové ihriská vo vnútroblokoch 

žilinských sídlisk 

➢ Inštalácia 11 betónových pinpongových stolov v hodnote 15 000 € 

v lokalitách Zástranie, ZŠ Budatín, Mojšová Lúčka, Rosinky, Solinky, 

Hájik, Vlčince, centrum 

 

Predseda správnej rady sa spýtal ostatných členov správnej rady, či majú návrhy, 

prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu a následne vyzval členov správnej rady, aby 

hlasovali o predloženom návrhu na rozhodnutie. 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za návrh na rozhodnutie:     100 %  

Proti:        0 % 

Zdržal sa:       0 % 

Nehlasoval:       0 % 

Správna rada prijala nasledovné 

 

 

 

Uznesenie č. 3/2022: 

 

Správna rada s účinnosťou odo dňa 23.8.2022 schvaľuje: 

 

- Využitie finančných prostriedkov určených pre kapitálové výdavky 

v hodnote 45 000 € na zabezpečenie 5 profesionálnych basketbalových 



konštrukcií, 11 betónových pingpongových stolov a 20 hliníkových 

futbalových bránok 3x2 m.  

 

- Inštalácia 20 futbalových bránok v hodnote 15 000 €, z toho 10 

futbalových bránok bude umiestnených na futbalových štadiónoch TJ 

Zádubnie, FK Zástranie, TJ Považský Chlmec, TJ Tatran Bytčica a FK 

Trnové a ďalších 10 pôjde na betónové ihriská vo vnútroblokoch 

žilinských sídlisk 

 

- Inštalácia 11 betónových pinpongových stolov v hodnote 15 000 € 

v lokalitách Zástranie, ZŠ Budatín, Mojšová Lúčka, Rosinky, Solinky, 

Hájik, Vlčince, centrum 

 

 

 

 

 

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. 

 


