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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2020/15 

15. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

15. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

     

  

Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto 

Dunajská Streda. 

Javaslat a Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány megnevezésű alapítvány (székhely 

Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely) létrehozására, amelynek alapítója 

Dunaszerdahely Város.  

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho Útvaru primátora MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:       Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete 

 
                       

A/ s c h v a ľ u j e  

 

1. založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto Dunajská Streda 

so základnou hodnotou nadačného imania vo výške 6 638 eur, ktoré bude tvorené 

majetkovým vkladom mesta Dunajská Streda, ktorého predmet budú tvoriť peňažné 

prostriedky vo výške 6 638 €  

 

2. Nadačnú listinu Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány  

 

B/ u r č u j e  

    prvého správcu  a prvých  členov orgánov Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány: 

 

1.  za prvého správcu:  

     ................................. 
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2.  za prvých členov správnej rady:  

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

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

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

 3. za prvých členov dozornej rady:  

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

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

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

 

C/  s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltána Hájosa na podpísanie Nadačnej listiny 

Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány a vykonanie všetkých potrebných úkonov, vrátane 

právnych, súvisiacich so založením a vznikom Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány okrem 

ak ich vykonanie prináleží zo zákona správcovi nadácie. 

 

D/ s c h v a ľ u j e 

podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda pre nadačný fond 

novozaloženej Nadácie Hniezdo - Fészek Alapítvány na rozvoj mesta Dunajská Streda a 

podporu jeho obyvateľov najmä v záujme udržiavania mladých rodín v meste 

v predloženom rozsahu. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Júl 2020 

                                                    2020 július  
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Dôvodová správa 

 

Podľa právnej analýzy AK, na realizácia programu nového bývania (Fészekrakó program) a 

na dosiahnutie zamýšľaného účelu je najvhodnejšou formou neziskovej organizácie  nadácia, 

pričom je nutné definovať verejnoprospešný účel napr. udržanie resp. pritiahnutie mladých 

rodín do regiónu a následne prostredníctvom nadačného fondu vytvoreného správnou radou 

nadácie  prichádza do úvahy poskytnutie podpory podľa vypracovaného a predloženého 

konceptu. 

 

Právna úprava:  

zákon NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách) 

 

§ 2 Nadácia 

(1) Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. 

(2) Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových 

organizácií1) (ďalej len „register“).  

(3) Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana 

duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 

humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 

ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie 

individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v 

ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  

(4) Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri. Názov nadácie musí 

obsahovať označenie „nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto 

označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí 

odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už 

registrovanej nadácie.  

(5) Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh 

na registráciu nadácie do registra musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto 

fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.  

(6) Nadačnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie 

a)poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám, 

b)správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov. 

(7) Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s 

realizáciou nadačnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 

§ 5 

Nadačná listina 

(1) Nadačná listina obsahuje 

a) názov a sídlo nadácie, 

b) verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať, 

c) meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého 

pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,  

d) hodnotu nadačného imania, 

e) hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného 

imania pri založení nadácie,  

f) dobu, na akú sa nadácia zriaďuje, 

g) počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby, 

h) spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#poznamky.poznamka-1
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i) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého 

správcu nadácie (§ 6 ods. 5, § 41 ods. 2) a prvých členov ďalších orgánov nadácie, ak sú 

ustanovené,  

j) podmienky nakladania s majetkom nadácie, 

k)určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie, 

l) podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám, 

m) ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť. 

(2) Zakladateľ môže určiť v nadačnej listine ustanovenia, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím 

nijakého orgánu nadácie.  

(3) Každý je oprávnený nazerať do nadačnej listiny a robiť si z nej výpisy alebo odpisy. 

Nadácia je povinná na požiadanie sprístupniť nadačnú listinu.  

 

§ 3  

Majetok nadácie 

(1) Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie. 

(2) Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené 

majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého 

zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 

6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. 

Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné 

majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.  

(3) Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo 

ostatného majetku nadácie.  

(4) Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, 

tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové 

hodnoty oceniteľné peniazmi.  

 

zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Podľa § 11 ods.4 písm. k) a l) zákona o obecnom zriadení: 

 

§ 11 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov,  

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

• Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-6.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-41.odsek-2

