ZÁPISNICA 8
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 17. 9. 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Štefan Zelník, Ľubomír Bláha, Július Piták a Peter Vons

Program rokovania (podľa návrhu na pozvánke):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. júla 2018.
Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
za 1. polrok 2018.
Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
Návrh investičných zámerov na roky 2019 – 2021.
Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne na základe
výsledku výberového konania.
Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Ľadoveň v Martine na základe
výsledku výberového konania.
Návrh na menovanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine na základe
výsledku výberového konania.
Návrh na menovanie riaditeľa Považského múzea v Žiline na základe výsledku
výberového konania.
Návrh na odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši.
Návrh na zrušenie Uznesenia 14/3 v bode 6. z 29. januára 2018.
Návrh na zrušenie Uznesenia 10/6 v časti 12. z 21. mája 2018.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Návrh na schválenie predloženia, realizácie a spolufinancovania projektov Centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).
Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2017.
Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
Dodatok č. 1 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v
Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej
stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre
školský rok 2017/2018“.
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy informačných technológií,
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Správa o projekte ALZHEIMER – GERONTO CENTRUM MOŠOVCE „POD LIPAMI“
a schválenie jeho realizácie.
Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky s
názvom „Sociálne služby pre seniorov“ a o prijatých opatreniach.
Informácia o výsledku vykonania previerky dodržania zákonnosti v postupe a
rozhodovaní Žilinského samosprávneho kraja v konaniach vo veci odkázanosti na
sociálnu službu.
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23. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej
údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2019.
24. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1.
polrok 2018.
25. Interpelácie.
26. Rôzne.
27. Záver.

K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„zastupiteľstvo“) otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová
(ďalej len „predsedníčka“).
Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 52 poslancov a
oznámila mená poslancov, ktorí svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili. Konštatovala, že
zastupiteľstvo je podľa § 11 ods. 4 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 302“) spôsobilé rokovať a uznášať sa,
pretože je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Predsedníčka určila za overovateľov poslancov Róberta Kaššu, Petra Kašubu
a Jozefa Kaveckého, za zapisovateľku určila Sylviu Mahútovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí
budú zodpovední za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému
Martinu Gazdíkovú, Darinu Bugáňovú a Danu Mintálovú.
Následne informovala poslancov, že spolu s pozvánkou im bol zaslaný aj návrh
programu, ktorý doplnila o dva body s názvom: Správa o vyhlásených verejných
obstarávaniach a navrhla jeho prerokovanie ako bod 3 alebo 4 programu, Návrh na odvolanie
riaditeľky Turčianskej galérie v Martine na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie
a navrhla jeho zaradenie ako bod 10 a jeho prerokovanie ako bod 12 programu. Oznámila
prečíslovanie pôvodných bodov programu 4 - 10 na body 5 – 11 a body 11 - 27 na body 13 29. Ďalej sa opýtala, či majú poslanci doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu
rokovania. Nikto sa neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania aj
s predloženými doplňujúcimi bodmi.

Uznesenie 1/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodov: „Správa o vyhlásených verejných
obstarávaniach“ ako bodu 4 a „Návrh na odvolanie riaditeľky Turčianskej galérie v Martine
na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie“ ako bodu 12 s následným prečíslovaním
pôvodných bodov programu 4 – 10 na 5 – 11 a bodov programu 11 – 27 na 13 – 29.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.
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zdržalo sa: nikto,

Na začiatku rokovania predsedníčka informovala, že prebieha Týždeň mobility
a zapojil sa aj Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ,,samosprávny kraj“). Dodala, že
priemerná zľava cestovného je okolo 46% a týmto spôsob chcú zmapovať nárast cestujúcich.
Zľavy sú uspôsobené tak, aby sa čo najlepšie dalo štatisticky overiť navýšenie
prepravovaných osôb. Župu to bude stáť okolo 70 000 eur.

K bodu 2
Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislav Gabčo (ďalej len ,,riaditeľ
úradu“) predložil Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. júla 2018.
Informoval, že Uznesením 6/7 v časti 2 zastupiteľstvo poverilo predsedníčku podpísať
Deklaráciu spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov v znení
schváleného návrhu. Informoval, že táto úloha bola splnená a predsedníčka podpísala
schválenú deklaráciu dňa
9. júla 2018.
Ďalej oznámil, že Uznesením 12/7 v časti 2 zastupiteľstvo poverilo predsedníčku
dvoma bodmi.
Bod a) - podpísaním Zakladateľskej listiny spoločnosti s. r. o. s obchodným menom
Sociálno – ekonomický podnik Žilinského samosprávneho kraja, s. r. o., (ďalej len ,,SEP“) so
sídlom na Komenského ulici Žilina, jediným zakladateľom samosprávnym krajom. Ďalej
vykonaním všetkých potrebných úkonov, vrátane právnych a súvisiacich so založením
a vznikom tejto obchodnej spoločnosti. Okrem toho, ak ich vykonanie prináleží zo zákona
konateľovi spoločnosti. Oznámil, že táto úloha bola splnená a predsedníčka podpísala
Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom
SEP, so sídlom na Komenského ulici Žilina, jediným zakladateľom samosprávnym krajom
dňa 26. júla 2018. Zakladateľská listina bola zverejnená na webovej stránke samosprávneho
kraja dňa 1. augusta 2018 pod číslom 395/2018/OpaVO. Následne dodal, že predsedníčka
podpísala všetky zákonom stanovené prílohy k odsúhlaseniu živnosti a k návrhu na zápis SEP
do Obchodného registra.
V druhom bode po b) - mala predsedníčka za úlohu pripraviť podmienky vypísania
výberového konania na riaditeľa SEP. Táto úloha bola splnená. Inzerát na obsadenie
pracovnej pozície na funkciu riaditeľa SEP bol zverejnený na webovej stránke
samosprávneho kraja a na portáli profesia.sk dňa 31. júla 2018. Ďalej informoval, že obálky
so žiadosťami prihlásených uchádzačov boli otvorené za prítomnosti trojčlennej komisie dňa
31. augusta 2018 na úrade. Do výberového konania sa prihlásilo 24 uchádzačov, z ktorých
splnilo požiadavky na zaradenie do výberového konania 13 uchádzačov a boli pozvaní na
výberové konanie. Účasť potvrdilo len deväť uchádzačov. Následne dodal, že výberové
konanie sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2018 v budove Úradu Žilinského samosprávneho
kraja (ďalej len ,,úrad“) od ôsmej hodiny ráno. Ďalej informoval, že ostatné rozhodnutia
zastupiteľstva realizuje úrad v súlade s prijatými uzneseniami.
Ďalej uviedol k bodu Informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré boli v čase ich vyhodnotenia v plnení: že Uznesením 18/11 zo 6.
júla 2015 zastupiteľstvo uložilo predsedovi prostredníctvom úradu zabezpečiť obstaranie
Územného plánu regiónu samosprávneho kraja. Oznámil, že táto úloha je v plnení
a v nadväznosti na komentár, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve dňa 2. júla 2018 sa
uvádza nasledovné: Základným podkladom pre spracovanie Územného plánu regiónu
samosprávneho kraja v oblasti dopravy je dopravno-plánovací dokument s názvom ,,Stratégia
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udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK“ (ďalej len ,,SURDM ŽSK“) a to najmä jej I.
etapy - analýzy. Samosprávny kraj podpísal dňa 27. augusta 2018 so zhotoviteľom (skupina
dodávateľov s vedúcim členom skupiny – Žilinská univerzita) zmluvu na spracovanie
SURDM ŽSK a v súčasnosti už prebieha spracovanie jej I. etapy. Následne dodal, že nový
Územný plán regiónu ŽSK, ktorý bude komplexne riešiť celé územie kraja, sa začne
spracovávať po ukončení I. etapy SURDM ŽSK.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o
predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. júla 2018.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 52 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 3
Ing. Janka Ševčíková poverená vedením odboru financií (ďalej len ,,poverená
riaditeľka odboru financií“) predložila Monitorovaciu a hodnotiacu správu o čerpaní rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018. Informovala, že je to obligátny materiál,
ktorý sa predkladá Zastupiteľstvu každý rok. Predložený materiál obsahuje textovú
a tabuľkovú časť. V textovej časti je vyhodnotenie finančného rozpočtu, popis pohľadávok
a záväzkov. Dodala, že je tvorená tabuľkami, ktoré obsahujú údaje schváleného rozpočtu za
rok 2018, ďalej obsahuje zmenený rozpočet, skutočnosť plnenia, prehľad pohľadávok
a záväzkov, porovnanie s predchádzajúcim stavom k 31.12.2018, a programový rozpočet
vyhodnotenia výdavkov v programovej štruktúre merateľných ukazovateľov. Ďalej oznámila,
že správa vychádza z účtovných a finančných výkazov, ktoré boli zostavené k 30.6.2018
vrátane príjmových a výdavkových transakcii. Rozpočet na rok 2018 bol schválený 29.
januára 2018 vo výške 193 617 000 eur. K 30.6.2018 bola realizovaná jedna zmena rozpočtu
a jedna zmena na základe splnomocnenia predsedníčky. Týmito zmenami bol rozpočet
upravený na sumu 213 664 000 eur. Informovala, že tento nárast o 20 miliónov eur bol
spôsobený zapojením príjmových finančných operácií, čiže zostatok z roku 2017 –
nedočerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a úver predstavujú sumu vyše 3 miliónov eur.
Rezervný fond bol zapojený vo výške 13 419 000 eur, dotácie zo štátneho rozpočtu
predstavujú sumu 20 350 000 eur, nedaňové príjmy boli vo výške 33 000 a úver z Centrálnej
banky, tretia tranža 1 045 000 eur. Celkové príjmy boli plnené na 53%, celkové výdavky na
39%. Výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 44% a najvyššie čerpanie zo 73 068 000 eur
bežných výdavkov bolo na úseku vzdelávania okolo 46%, na úseku sociálneho zabezpečenia
okolo 22% a na doprave 20%. Ďalej dodala, že čo sa týka kapitálového rozpočtu bol čerpaný
na 17%, čiže zo 46 miliónového rozpočtu bolo čerpané 8 miliónov. Tieto výdavky sa čerpajú
ku koncu roka, kedy sa fakturuje podľa vykonaných akcií. V porovnaní z predchádzajúcimi
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rokmi, čiže rokmi 2015, 2016, 2017 bolo čerpanie kapitálových výdavkov okolo 10%.
Pohľadávky a záväzky sa pohybujú v súlade nárastu objemu príjmov a výdavkov a vyšší
rozdiel je v pohľadávkach na Úrade. Čo je spôsobené spôsobom účtovania, kedy sa mesačné
preddavky pre Slovenskú autobusovú dopravu Žilina účtujú ako pohľadávka a na konci roka
sa táto pohľadávka zúčtuje podľa konečného zúčtovania. Samosprávny kraj si plnil povinnosti
z úverových zmlúv voči bankám. Výdavky boli čerpané v súlade voči uzneseniam
Zastupiteľstva a v súlade s rozpočtom.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o
predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
monitorovaciu a hodnotiacu správu o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
za 1. polrok 2018.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 52 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 4
JUDr. Elena Sivová riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania (ďalej len
,, riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania“) predložila Správu o vyhlásených
verejných obstarávaniach. Informovala, že uvedený materiál vznikol ako reakcia na
poskytovanie dezinformačných údajov zo zdrojov poslancov a aj zamestnancov
samosprávneho kraja o výsledkoch verejného obstarávania (ďalej len ,,VO“). Uviedla, že
viacerí z nich tvrdia, že činnosť samosprávneho kraja je zastavená z dôvodu nečinnosti vo VO
a podobné znenia sa nachádzajú aj v nejakých materiáloch alebo ich poslanci používajú
v médiách. Dodala, že vďaka tejto nepravdivej informácií a obrovskému tlaku, pod ktorým
trvalo pracujú odchádzajú z odboru tí najlepší. Následne oznámila, že to vzdala aj vedúca
oddelenia pani Hreusová a odchádza ako jedna z profesionálov. Kvôli tomu bude
samosprávny kraj mať problém nahradiť ju kvalitným zamestnancom. Ďalej informovala, že
štatistické údaje boli spracované tak, že sa porovnával náš samosprávny kraj s ostatnými.
Zistili, že samosprávny kraj je na tom veľmi priaznivo počet obstarávaní oproti minulým
rokom narastá a dokonca prevyšuje počty obstarávaní v porovnaní s predchádzajucími rokmi.
Dodala, že si dali námahu a porovnali celé Slovensko a samosprávne kraje. Skonštatovala, že
vysoko prekračujú počty obstarávaní v rámci Slovenska a sme najlepším krajom, čo sa týka
počtu vyhlásených obstarávaní. Zdôraznila, že vedené údaje nie je možné vytvoriť fiktívne,
pretože sú riadne zdokumentované na Úrade pre verejné obstarávanie. Preto vybrali túto
skupinu obstarávaní, teda nadlimitných a podlimitné, lebo sú vierohodné a dajú sa preukázať.
Sú to najťažšie súťaže, ktoré samosprávny kraj v rámci obstarávania absolvuje. Dodala, že
rozdiely medzi ostatnými krajmi sú 200% až 900% v jednotlivých postupoch v náš prospech.
Následne poprosila poslancov, aby s dezinformačnou kampaňou urobili adekvátnu nápravu
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a postupovalo sa tak ako je skutočnosť. Informovala, že nakoľko je tento proces pomerne
zložitý, v materiáloch je uvedený objem zákaziek s ukončenými súťažnými podkladmi. Čo
znamená, že kde sa súťažné podklady predložili buď na riadiaci orgán, alebo bola vyhlásená
súťaž alebo sa súťaž ukončila. Objem finančných prostriedkov predstavuje sumu 32 127 043
eur. Dodala, že ak rozpočet samosprávneho kraja za rok je 46 miliónov eur a urobili sa
zákazky do septembra za 32 miliónov eur, je to úctyhodná suma bez ďalšieho komentára.
Ďalej informovala, že vyhlásené zákazky v roku 2017, na ktoré nadviazali
z predchádzajúceho obdobia, bolo 8 a sú v objeme 3 987 409 eur. Čo znamená, že bola
vyhlásená súťaž a preto museli ďalej vysvetľovať a ukončovať proces VO a zabezpečiť
všetky následné kroky. Uviedla, že ak nastúpila vo februári 2018 a v januári 2018 sa
neobstarala žiadna zákazka, nemohli nereálne očakávať , že v marci 2018 budú prvé výsledky,
pretože proces VO trvá priemerne 150 dní a viac. Preto sa výsledky dostavujú
postupne. Následne vyhlásila, že garantuje, že koncom roka budú úplne exkluzívne.
V ostatnom materiály sa nachádzajú konkrétne zákazky, z ktorými nebudú všetci spokojní,
pretože je ešte zopár zákaziek, na ktorých sa pracuje. Sú už však v štádiu prípravy. Ďalej
uviedla, že už ani jedna zákazka nie je v šuplíku, pretože nastúpili im noví kolegovia
a zákazky sa pripravujú. Zákazky s vyšším objemom napríklad na dopravu trvajú niekedy
dlhšie ako menšie, ale bez prípravy to možné nie je. Poprosila poslancov, aby rešpektovali
proces VO, tak ako je daný zákonom, pretože ho musia dodržiavať.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanec Miroslav Minarčík.
Poslanec Miroslav Minarčík sa vyjadril, že chápe emotívny prejav riaditeľky odboru
právneho a verejného obstarávania. Požiadal, aby však druhýkrát uviedla konkrétnych
poslancov, poslankyne alebo zamestnancov úradu, ktorých sa vynášanie dezinformácií týka.
Dodal, že si vyprosuje, aby dotyčnú záležitosť nehádzala na všetkých. Uviedol, že chápe
proces VO, a ak ho niekto zneužíva, nech to napíše všetkým do lavíc, nech vedia kto zneužíva
takéto informácie na diskreditáciu úradu. Dodal, že ako primátor dobre vie čo to znamená
riešiť VO a zatiaľ nevidel žiadne pochybenie v procese VO na úrade. Nakoniec poprosil, že
ak teda niekto zneužíva tieto informácie, aby im to napísala, aby sa im mohol pozrieť do očí.
Predsedníčka dodala, že takéto informácie sa všeobecne šíria, že sa na úrade nič
nerobí. A vypracovanie tejto správy malo byť len demonštráciou toho, koľko sa toho
v skutočnosti urobí. Išlo len o vysvetlenie. Dodala, že nechceli tým nikoho uraziť, ale ukázať
fakty, že tie čísla sú naozaj veľmi dobré.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania vysvetlila, že všetky zákazky,
ktoré boli vyhlásené a ukončené obsahuje materiál, ktorý dostali do rúk. Každý poslanec sa
môže pozrieť, čo sa v akom štádiu nachádza. Tam kde sa podmienky vyhodnocujú je napísané
– vyhodnocujeme ponuky. Čo znamená, že už prešla lehota na predkladanie ponúk a začali sa
vyhodnocovať. Vyhodnocovanie ponúk trvá niekedy aj mesiac a viac podľa náročnosti.
Oznámila, že ak poslanec Bechný v materiáloch nenašiel Liptovskú galériu, znamená to, že
zákazka je v štádiu prípravy. Následne dodala, že viac ako dva mesiace na zákazku čakať
nebude.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Ľubomír Bechný. Opýtal sa riaditeľky
odboru právneho a verejného obstarávania, či sa plánuje oprava Liptovskej galérie, lebo je vo
veľmi zlom stave. V jej okolí sú pekné opravené budovy a ona je dosť zanedbaná.
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Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 4/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o vyhlásených verejných obstarávaniach za obdobie od 1. 1. 2018 do 15. 9.
2018.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: 5 hlasov,

K bodu 5
Ing. Janka Ševčíková poverená vedením odboru financií (ďalej len ,,poverená
riaditeľka odboru financií“) predložila Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2018. Informovala, že celkový nárast výdavkov v tejto úprave je
4 254 000 eur. Zdrojom krytia sú daňové príjmy v objeme 1 115 000 eur, nedaňové príjmy vo
výške 1 326 000 eur, bežné transfery vo výške 647 000 eur a kapitálové transfery vo výške
1 136 000 eur. Uviedla, že táto úprava zahŕňa presuny v rámci už schváleného rozpočtu
a zmeny v programovom rozpočte. Zapojenie nedaňových príjmov o 1 356 000 eur súvisí
s procesom oddlženia nemocníc, kedy zo strany ministerstva zdravotníctva boli
samosprávnemu kraju poukázané finančné prostriedky v rámci oddlženia. Pre Kysuckú
nemocnicu to bolo vyše 864 000 eur. Pre Hornooravskú vyše 370 000 eur a pre Dolnooravskú
nemocnicu to bolo vyše 97 000 eur. Ďalej oznámila, že po komisiách zahrnuli do úpravy
rozpočtu zmeny vyplývajúce z poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu. Ide o bežnú dotáciu a kapitálovú dotáciu z ministerstva školstva
a eurofondov vo výške 128 000 eur. Táto dotácia bola poskytnutá na projekty na odbore
vzdelávania a eurofondov. Ďalšou zmenou je navýšenie rozpočtu o 5 000 eur na vypracovanie
štúdie Analýza hluku dopravy na ceste III/2084 na ulici Malá voda č. 540 v Rosine a na ceste
II/507 na ulici Bytčianska č. 347/63 v Považskom Chlmci. Je to presun vo výške 22 000 eur
z VZN č. 46/2016 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov na VZN č. 51/2018 o poskytnutí
dotácií na všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. Dôvodom sú schválené
prostriedky, ktoré boli schválené vo VZN č. 46, ktoré sa nevyčerpajú do konca roka. Ďalej
informovala, že o týchto zmenách bola informovaná finančná komisia, komisia regionálneho
rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia. K týmto zmenám nemali žiadne
pripomienky. V tejto úprave sa bežné výdavky navyšujú o 787 000 eur a gro týchto výdavkov
tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Hlavne na školstve je to až 647 000 eur.
Ďalej informovala o ďalších najvyšších výdavkoch. Na sociálnom zabezpečení sa všetkým
zariadeniam navyšuje o 207 000 eur na interiérové vybavenia. Pričom tieto zariadenia boli
rozdelené do troch skupín podľa veľkosti kapacity. Na Správe ciest sa navyšuje o 174 000 eur
a súvisí so zvýšením motivačnej zložky zamestnancov z dôvodu stabilizácie na výkon zimnej
údržby. Na Slovenskej automobilovej doprave V Liptovskom Mikuláši sa znižuje 62 000 eur,
toto zníženie vychádza z výsledkov kontroly za rok 2017 vykonanej odborom dopravy.
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V školstve sa zvyšuje o sumu 83 000 eur na nákup strojov, prístrojov a dovybavenie učebníc.
Na úrade sa zvyšuje o sumu 130 000 eur na havarijné stavy pre všetky zariadenia. Ďalej
informovala, že v kapitálových výdavkov predstavuje navýšenie sumu 3 468 000 eur. Z toho
1 136 000 eur tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Uviedla, že najviac je
investované do oblasti eurofondov 1 846 000 eur a to na projekt Modernizácia ciest regiónu
Podhale a Tvrdošín. Do oblasti sociálneho zabezpečenia je investované 483 000 eur, z toho na
stroje, zariadenia 232 000 eur. V oblasti zdravotníctva na stroje, zariadenia je to suma
469 000 eur. Dodala, že jednotlivé výdavky sú podrobnejšie popísané v predloženom
materiály. Nakoniec zhrnula, že celkový rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti je
vyrovnaný a po tretej úprave predstavuje sumu 222 miliónov eur. V bežných výdavkoch to
predstavuje sumu 167 miliónov eur, v kapitálových výdavkoch suma 52 miliónov eur
a finančné operácie výdavkové predstavujú sumu 2,6 milióna eur. Ďalej dodala, že návrh na
tretiu úpravu rozpočtu bol prerokovaný v komisiách, pričom z finančnej komisie vzišlo
uznesenie, v ktorom komisia žiada, aby nedočerpané kapitálové výdavky, ktoré boli
rozpočtované v roku 2018 vo výške 200 000 eur pre Spojenú školu Martin a pre detský
a futbalový štadión boli rozpočtované v roku 2019 v zmysle platnej zmluvy.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Martin Kapitulík,
a podpredseda Igor Janckulík.
Poslanec Martin Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh k 5 bodu programu.
Informoval, že táto zmena vychádza z riešenia havarijného stavu v CSS Letokruhy v Žiline na
Karpatskej ulici. V objekte K8 je pre zhruba 80 klientov k dispozícii iba jedna kúpeľňa určená
práve pre imobilných klientov. Preto musí byť táto kúpeľňa špeciálne vybavená. Dodal, že
fotky v predloženom materiály ukazujú v akom havarijnom a katastrofickom stave sa
nachádza. Skonštatoval, že nikto by sa tam nešiel dobrovoľne vykúpať, a že by tam neokúpal
ani psa. Je v takom stave, že to treba naozaj riešiť. Vysvetlil, že prosí o podporu tohto návrhu
na podnet mnohých klientov zariadenia. Jedná sa o kapitálovú investíciu vo výške 31 800 eur.
Táto suma predstavuje odhad, ktoré mu poskytlo zariadenie. Predstavuje kompletnú renováciu
tejto jedinej kúpeľne v tomto bloku pre imobilných klientov, ktorá by zásadným spôsobom
zvýšila komfort klientov v tomto sociálnom zariadení. Na záver poďakoval za podporu
návrhu pre klientov zariadenia a za všetkých Žilinčanov.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Vojtech Koleják. Oznámil, že je
napísané, že pre Hornooravskú nemocnicu pôjdu finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Ale nie je to tak, že to bude nejaký preklep, lebo mala by to byť Čadčanská, Liptovská a
Dolnokubínska nemocnica.
Ďalej sa s faktickou poznámkou prihlásil podpredseda Milan Laurenčík.
Skonštatoval, že poslanec Kapitulík má právo navrhnúť túto zmenu. No určite to nie je jediná
kúpeľňa zariadení samosprávneho kraja, ktorá by si zaslúžila byť uprednostnená pred
ostatnými. Dodal, že v pozmeňujúcom návrhu ho vyrušuje, že poslanec Kapitulík nenavrhol
zmenu len vo výdavkovej časti ale aj v príjmovej, s tým to vyzerá akoby odborníci na
finančnom odbore zle odhadli daň z príjmov a on navyšuje aj daň z príjmov. Dodal, že ak by
to malo byť kóšér, mal by poslanec Kapitulík navrhnúť kde sa má ubrať. A nie navyšovať aj
v príjmovej časti, lebo to by sa mohol postaviť každý poslanec a navrhnúť aby sa navýšila
príjmová časť o 30 000 eur a urobilo by sa niečo ďalšie a ďalšie. Uviedol, že takto to
nefunguje, pretože existujú nejaké príjmy a výdavky musíme rozdeliť z tých príjmov, ktoré
sú.
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S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Kapitulík. Zdôraznil, že nechce
uprednostňovať žiadne zo zariadení samosprávneho kraja. Pretože je Žilinčan, a CSS
Letokruhy sa nachádza v Žiline, bol sa tam aj osobne pozrieť. Podpredsedovi Laurenčíkovi
vysvetlil, že má rovnaké právo ako on, predložiť takýto pozmeňujúci návrh. On predkladá
tento návrh na rekonštrukciu kúpeľne, lebo slúži pre 80 klientov a je v katastrofálnom stave.
K navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dodal, že úrad v návrhu, ktorý predkladá
navyšuje rozpočet v príjmovej časti o 1 115 766 eur. Ďalej dodal, že aj keď sa vychádza
z prognóz Ministerstva financií, tých 31 800 eur v týchto číslach nič nezmení. Vyslovil
presvedčenie, že na odbore financií sú šikovní ľudia, ktorí sa s týmto veľmi dobre
vysporiadajú. Ešte raz poprosil o podporu tohto návrhu pre žilinských klientov CSS
Letokruhy a pripomenul priložené fotky kúpeľne v katastrofálnom stave. Uviedol, že títo
ľudia sa predsa nemôžu kúpať a sprchovať za takýchto hygienických podmienok, lebo keby
tam prišla hygiena, túto kúpeľňu by zatvorila a bol by z toho obrovský problém.
Na vystúpenie poslanca Kapitulíka zareagovala predsedníčka. Uviedla, že by bolo
najvhodnejšie, aby sa takéto návrhy dostali najskôr do komisie, kde sa priamo o probléme
rozpráva, pripravujú sa aj materiály a upravujú navrhnuté rozpočtové zmeny do
zastupiteľstva. Dodala, že nikto z poslancov by určite nechcel zabrániť prestavbe kúpeľne.
Podotkla, že ju zarazila cena 31 800 eur. Zdá sa jej dosť vysoká na to, aby sa rozhodlo bez
odporúčania komisie. Vyslovila podporu podpredsedovi Laurenčíkovi k vyjadreniu, že ak
navrhol poslanec Kapitulík kapitálový výdavok, bolo treba uviesť aj odkiaľ treba investíciu
presunúť. Na záver dala na zváženie, aby sa o tomto návrhu nehlasovalo, pretože sa navyšuje
havarijný fond na opravy a podľa fotky uvedenej kúpeľne, verí že by to bolo možné z neho
opraviť. Dodala, že má k dispozícii aj 5% z rozpočtu, a táto suma na rekonštrukciu, by sa do
toho určite vsunula. Najskôr však chce celú situáciu prebrať s riaditeľkou zariadenia
a dohodnúť sa. Oznámila, že jej návrh je, aby sa nehlasovalo o tomto pozmeňujúcom návrhu
a vyslovila prísľub o riešení tejto situácie.
Poslanec Kapitulík zdôraznil, že tento návrh predkladá, lebo sa jedná naozaj
o havarijný stav. Bol tam na návšteve minulý týždeň po komisiách. Keď zistil v akom stave sa
táto kúpeľňa nachádza, iniciatívne predložil tento návrh. Nevidí na tom návrhu absolútne nič
zlé, ani na jeho riešení ani na navýšení príjmov. Dodal, že je to úplne štandardná operácia,
štandardný návrh, ktorý môže predložiť ktorýkoľvek poslanec zastupiteľstva. Nakoniec
vyjadril znepokojenie a prekvapenie, lebo chcel len slušne požiadať o to, aby sa táto kúpeľňa
dokonca roka prerobila. Apeloval na to, že sa predsedníčka prezentuje ako sociálne cítiaca
osoba, a preto nevidí v danom návrhu nič zlé. Lebo keby tento návrh nepredložil, možno by
nikto ani nevedel, že túto kúpeľňu treba prerobiť. Opätovne poprosil poslancov o podporu
svojho návrhu. Vyslovil presvedčenie, že pokiaľ by ho nepodporili, určite sa predsedníčka
s týmto problémom vysporiada a do konca sa táto kúpeľňa prerobí. Pretože sa títo klienti
nemôžu kúpať za takýchto katastrofálnych podmienok, kde by on naozaj neokúpal ani psa.
Predsedníčka dodala, že pozerala medzi investíciami investičné aktivity a sú tam aj
investičné aktivity, ktoré sa plánujú robiť v CSS Letokruhy. Uviedla, že ju prekvapilo, prečo
nedali prednosť ostatnými investíciami, ktoré sú zaradené teraz do rozpočtu, ale uprednostnili
možno menej dôležité.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásila poslankyňa Ľudmila Chodelková.
Skonštatovala, že je jasné, že táto situácia je havarijná a treba ju čo najskôr riešiť. Dodala, že
takéto situácie by nemali riešiť poslanci, ale riaditeľka zariadenia, pretože tento stav sa
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neudial zo dňa na deň. Opýtala sa, či riaditeľka zariadenia urgovala u predsedníčky, lebo je to
jej pozícia a jej kompetencia.
S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Ľubomír Bechný. Vyjadril
prekvapenie nad návrhom poslanca Kapitulíka. Následne sa opýtal predsedníčky, či riaditeľka
zariadenia vôbec žiadala o akútnu opravu kúpeľne.
Do rozpravy sa prihlásil podpredseda Janckulík. Predložil ďalší pozmeňujúci návrh
k bodu 3. Navrhol doplniť časť II. Kapitálový rozpočet, bod 2. Kapitálové výdavky, kapitolu
Doprava – Presuny a zmeny účelu kapitálových výdavkov z rezervného fondu nasledovne:
- 120 000 eur - Rekonštrukcia mostného objektu MO 2222-001 most cez potok Medokýš v k.
ú. Liptovská osada – časť Korytnica, ktorá bude realizovaná v roku 2019,
- 57 600 eur – Rekonštrukcie mostného objektu MO 2013-001 most cez bezmenný potok v k.
ú. Oščadnica, ktorá bude realizovaná v roku 2019,
+ 177 600 eur – Budovanie bezpečnostných prvkov – dopravných ostrovčekov vo vybraných
križovatkách ciest I., II., III. triedy Žilinskom kraji.
Ako odôvodnenie uviedol, že stavebné akcie uvedených mostných objektov nie je
možné už realizovať do konca roka 2018, z dôvodu nastávajúceho zimného obdobia. Ich
realizácia sa však uvažuje presunúť do roku 2019. Finančné zdroje, preto navrhol presunúť na
realizáciu bezpečnostných prvkov – dopravných ostrovčekov vo vybraných križovatkách I.,
II., a III. triedy v Žilinskom kraji, v ktorých ich šírka vytvára neusporiadaný dopravný priestor
s nejednoznačným radením do jazdných pruhov, bez prikázaných smerov obchádzania
a nevýrazným alebo úplne chýbajúcim vodorovným značením. S cieľom zlepšenia
usmernenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy v daných križovatkách.
Dodal, že dopravné ostrovčeky budú osadzované na súčasný asfaltový kryt, formou lepenia
obrubníkov a náterov červenobielou farbou pre zlepšenie viditeľnosti. Dopravné ostrovčeky
budú doplnené o potrebné zvislé dopravné značenie, v zmysle požiadaviek príslušného
dopravného inšpektorátu. Výplň dopravných ostrovčekov bude riešená asfaltovou drvinou. Na
výber týchto ostrovčekov boli poverení riaditelia závodov, aby vytipovali najlepšie miesto pre
ich vybudovanie. Uviedol, že zatiaľ bolo vytipovaných 8 ostrovčekov. Ďalej skonštatoval, že
za takúto sumu ich vyjde podstatne viac, záleží na VO. Počítal s 15 až 20 ostrovčekmi, no
záležať bude od ich veľkosti. Ďalej prečítal informácie o dotknutých križovatkách. Zároveň
dodal, že tieto informácie nie sú ucelené, pretože sa k tomu musí vyjadriť dopravný
inšpektorát a geodeti. Či tam bude vychádzať šírka. Ďalej informoval, že sa to týka
križovatiek II/519 a III/2162 z Beníc na Valču, II/519 a III/2176 z Moškovca na Turčianske
Teplice miestna časť Divinky, II/519 a III/2157 v smere z II/519 na Kláštor pod Znievom,
III/2245 a I/18 Kraľovany, III/2224 a I/18 Partizánska Ľupča, III/2335 a I/18 Beňadiková,
III/2323 a I/18 Ľubeľa a III/2084 a I/64 Turie. Nakoniec dodal, že sú to predbežné križovatky,
ktoré dali riaditelia závodov a budú čakať na ďalšie.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Kapitulík. Poďakoval podpredsedovi
Janckulíkovi za podobný návrh ako predložil on a vyjadril mu svoju podporu. Dodal, že dúfa,
že oba predložené pozmeňujúce návrhy dostanú podporu, lebo sú predložené rovnakým
spôsobom, tak ako to môže urobiť každý poslanec.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Jozef Grapa. Vyjadril svoju
podporu pre pozmeňujúci návrh podpredsedu Janckulíka. Zdôraznil, že do uznesenia treba
uviesť len ostrovčeky pre cesty II. a III. triedy, pretože cesty I. triedy nie sú v kompetencii
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samosprávneho kraja. Lebo rozpočtové pravidlá by nedovolili investíciu do ciest I. triedy.
Nakoniec teda odporučil z uznesenia vypustiť časť pre cesty I. triedy.
S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Karol Javorka. Opýtal sa
poslanca Kapitulíka, že ak chce podporiť návrh podpredsedu, či vie aj vymenovať štvrtú
križovatku v poradí z návrhu. Dodal, že je to veľké množstvo dát. Vyjadril sa, že ak sa
nestihne urobiť Liptovská Osada, kvôli zimnému obdobiu, či sa naozaj stihne obstarať,
vysúťažiť a aj zrealizovať osem nových ostrovčekov do konca roka. Následne sa opýtal
poslanca Kapitulíka koho je to výkaz projektovej dokumentácie v jeho pozmeňujúcom
návrhu. Dodal, že súhlasí s touto myšlienkou, ale nesúhlasí s takouto formou realizácie. Lebo
takéto záležitosti si rieši príslušný odbor a komisia a vždy treba pripraviť jasné dáta. Uviedol,
že si urobil šesť poznámok a z nich mu vyplýva, že 90% križovatiek je v martinskom okrese.
S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Ľubomír Kubáň. Vyjadril súhlas
s vystúpením poslanca Javorku. Požiadal o názor vedenia samosprávneho kraja ako sa stavia
k návrhu podpredsedu Janckulíka a žiadal o vyjadrenie komisie dopravy. Uviedol, že to sú pre
neho orgány a inštitúcie, ktoré mu majú dať doporučenie ako sa má rozhodnúť. Doporučil,
aby sa do budúcnosti zachoval štandard, ak to urobil poslanec Kapitulík a predložil im aspoň
nejaký materiál. Dodal, že v návrhu podpredsedu Janckulíka zachytil asi len dve položky,
preto prosí do budúcnosti, aby takéto návrhy mali nejakú štátnu kultúru.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Michal Slašťan. Uviedol, že tiež
ma vo všetkom chaos, že všetkých poslancov je 57 a o dva mesiace môžu všetci podať takéto
pozmeňujúce návrhy. Ďalej vyjadril súhlas s návrhom predsedníčky, aby sa rekonštrukcia
CSS Letokruhy urobila z rezervného fondu, lebo tento stav je naozaj kritický. Takisto vyjadril
súhlas s vybudovaním dopravných ostrovčekov, len nech to neznie tak populisticky. Lebo sa
blížia voľby do mestských zastupiteľstiev a teraz budú všetci poslanci predkladať takéto
ľúbivé návrhy. Uviedol, že sa stotožňuje s názorom klubu, ale aj tak sú na to odborné komisie,
aby takéto záležitosti preberali. Nakoniec dodal, že jeho názor je ten, aby takéto problémy
riešilo vedenie samosprávneho kraja. Ďalej sa vyjadril, že má chaos v návrhu podpredsedu
Janckulíka, ale aj napriek tomu ho podporí, hoci treba rekonštrukciu mostných objektov.
Doporučil do budúcna dať takýmto návrhom nejaký systém, lebo mu tam chýba.
Predsedníčka vysvetlila, že o prvom pozmeňujúcom návrhu bola informovaná až na
porade na klube u nezávislých. Pozmeňujúci návrh podpredsedu Janckulíka sa začal riešiť už
na komisii dopravy. Informovala, že vedeli, že tých 177 600 eur na rekonštrukciu cesty
nebudú vedieť čerpať. Majú možnosť ich previesť do budúceho rozpočtového obdobia.
Dodala, že ale prišiel tento návrh zo Správy ciest od riaditeľa Lišku, odboru dopravy
a podpredsedu Janckulíka, aby sa efektívne využili tieto peniaze ešte do konca roka. A aby
sa urobili jednoduché úpravy križovatiek, lebo sú dlhodobo problematické. Priznala, že si tiež
nepamätá zoznam všetkých križovatiek z návrhu, ale vychádza z toho, že boli oslovení
jednotliví riaditelia oblastných závodov a tí dali tieto konkrétne návrhy. Skonštatovala, že aj
tie návrhy, ktoré zatiaľ prišli, neobsiahnu celú cenu 177 600 eur a predpokladá že týchto
návrhov sa do tejto ceny vmestí aj viac. Dodala, že to je k vysvetleniu o rozdiele podaných
pozmeňujúcich návrhov. K vysvetleniu ešte dodala, že existujú konkrétne investičné akcie,
o ktorých vedia, že sa nestihnú vyčerpať, pretože VO trvá dlhšie ako si viacerí myslia. Ešte
uviedla, že maľovanie a budovanie týchto ostrovčekov je oveľa jednoduchšie a podľa
prísľubu by sa to malo stihnúť dokončiť.
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Podpredseda Janckulík skonštatoval, že predsedníčka to z časti už vysvetlila.
Oznámil, že VO by sa stihlo vysúťažiť na tieto mosty, ale realizáciu robiť v zime to je totálny
nezmysel. Ďalej vysvetlil, že preto dali tento návrh, ako zlepšiť bezpečnosť dopravy
v Žilinskom kraji. Zdôraznil, že vybudovanie dopravných ostrovčekov je možné vysúťažiť
a zrealizovať do konca roka, lebo sú to jednoduchšie úpravy, bez frézovania, betónovania
a podobne. K poznámke poslanca Grapu uviedol, že určite by to nedávali na cesty I. tried, ale
že máme kopec ciest, ktoré na tieto cesty nadväzujú. Dodal, že úpravy by sa robili iba na
cestách v pôsobnosti samosprávneho kraja, aby sa dalo vychádzať bezpečne na cesty I. triedy.
Ďalej uviedol, že nemusel čítať zoznam križovatiek, kde sa plánuje budovanie dopravných
ostrovčekov. Avšak predpokladal, že určite padne z pléna otázka, kde sa to má vybudovať.
Pripomenul na povšimnutie, že okrem Kraľovian na Orave nič nie je. Informoval, že už
spomínal aj na komisii dopravy, že ak poslanci majú informáciu o nejakej nebezpečnej
križovatke, aby mu ju poskytli alebo riaditeľovi závodu alebo riaditeľovi odboru Mokrému.
Následne by sa tieto križovatky tam zahrnuli. Musia však spĺňať šírkové kritéria, a musí sa
k tomu vyjadriť geodet a dopravný inšpektorát.
Predsedníčka dala ďalej slovo ešte podpredsedovi Laurenčíkovi, poslancovi
Kapitulíkovi, Gurovi a poslankyni Cintulovej.
Podpredseda uviedol, že treba dodržiavať rokovací poriadok a nereagovať na
všetkých rečníkov. Poslancovi Kapitulíkovi zdôraznil, že jeho návrh nie je taký istý ako
podpredsedu Janckulíka. Pretože navýšil príjmy, čo sa nerobí a podpredseda Janckulík len
presúval výdavky z jedných na iné, čo je zásadný rozdiel.
Poslanec Kapitulík oslovil podpredsedu Laurenčíka, že ak sa to takto nerobí, prečo to
oni robia vo výške 1 115 000 eur a je problém, keď on navrhne navýšiť o sumu 30 000 eur
ako riešenie havarijného stavu kúpeľne v CSS Letokruhy. Dodal, že sa hanbí za každý jeden,
keď sa klienti zariadenia musia v takej kúpeľni kúpať. Vyjadril nepochopenie, prečo sa takto
dlho handrkujú kvôli jednej kúpeľni, lebo treba ju urobiť. Uviedol, že bude rád, ak sa tento
návrh schváli. A ak nie, požiadal predsedníčku, aby tam niekto na druhý deň išiel a začala sa
táto situácia riešiť, aby klienti zariadenia mali normálne komfortné hygienické prostredie
a nie takéto niečo.
Predsedníčka sa vyjadrila, že je zvláštne, že riaditeľka zariadenia si ani nedala
požiadavku na havarijný stav.
Poslanec Gura zdôraznil, že treba dodržiavať rokovací poriadok, a že sa prihlásil
s reakciou na predsedníčku. Uviedol, že diskusia je nekoordinovaná, a že bolo treba oboch
poslancov usmerniť tak, že ich návrh prejde, lebo má 5%-tnú možnosť upraviť rozpočet.
Dodal, že predsedníčka mohla oba návrhy presunúť do svojej úpravy rozpočtu a následne dať
poslancom hlasovať o vzatí na vedomie. Tým by sa ušetrili finančné prostriedky a presunuli
tam, kde sa môžu využiť. To by bolo jednoduché riešenie. Takto by ušetrili čas a nemuseli sa
hádať pol hodinu o návrhoch, lebo každý je dobrý. Vyjadril sa, že podporí oba návrhy, hoci
mu je ľúto, že sa nestihne rekonštrukcia mosta v Oščadnici. Dodal, že aj napriek tomu by sa
mohol označiť cesty v okrese Čadca, ktoré patria do pôsobnosti samosprávneho kraja a
neboli značené možno už aj rok a pol.
Poslankyňa Cintulová vyslovila podporu obom návrhom. Zároveň požiadala o
podporu a zahrnutie aj križovatky na Bystričke v Martine, lebo je dlhodobo v kritickom stave
a sú tam nehody každý rok.
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Predsedníčka sa opýtala poslanca Kapitulíka, či trvá na hlasovaní, napriek tomu, že
mu ponúkla 5% možnosť úpravy z rozpočtu bez toho, aby sa navyšovali daňové príjmy. Lebo
bežne sa navyšujú daňové príjmy len vďaka prognóze. Spýtala sa, či má nejakú novú
prognózu o navýšenie o 31 800 eur. Skonštatovala, že je to naozaj neštandardné predloženie
návrhu.
Poslanec Kapitulík uviedol, že predložil návrh a chce, aby sa o ňom hlasovalo. Ďalej
apeloval na predsedníčku, že ak jeho návrh neprejde, aby tento problém vyriešili a túto
kúpeľňu do konca roka urobili.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predložených pozmeňujúcich
návrhoch, ako prvého poslanca Kapitulíka, kde vyslovila aj odporučenie o neschválení.

Výsledok hlasovania 5:

Za: 22 hlasov,
proti: 1 hlasov,
nehlasovalo: 4 hlasov.

zdržalo sa: 25 hlasov,

Následne dala hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu podpredsedu Janckulíka, kde
vyslovila aj odporučenie o schválení.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: 4 hlasov,

Uznesenie 5/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 v znení schváleného
pozmeňujúceho návrhu v časti II. Kapitálový rozpočet, bod 2. Kapitálové výdavky, kapitola
Doprava – Presuny a zmeny účelu kapitálových výdavkov z rezervného fondu.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 6
Ing. Zuzana Franková riaditeľka odboru investícií (ďalej len ,,riaditeľka odboru
investícií“) predložila Návrh investičných zámerov na roky 2019 – 2021. Informovala, že
cieľom materiálu je schválenie týchto zámerov, čím sa umožní realizácia prípravy týchto
investičných akcií. Do čoho spadá zadávanie, obstarávanie projektových dokumentácií,
riešenie stavebných povolení tak, aby sa lepšie rozvrhlo čerpanie kapitálových výdavkov na
jednotlivé roky a jednotlivé obdobia. Dodala, že materiál je postupne spracovávaný od tretej
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úpravy rozpočtu, nie sú tam všetky stavby. Tie, ktoré sú schválené na rok 2018 stále ostávajú
v platnosti a pracuje sa na nich. Plus sú ďalšie požiadavky, ktoré evidujú na odbore, prípadne
vychádzajú z nejakých predchádzajúcich realizácii. Ďalej uviedla, že materiál je rozvrhnutý
podľa naliehavosti od stavieb, ktoré sú už akoby rozpracované a neboli doposiaľ zaradené do
úpravy rozpočtu. Plus nové požiadavky, ktoré vyplynuli z rôznych kontrol, napríklad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru. Ďalej materiál obsahuje zámery, ktoré technologicky nadväzujú na
predchádzajúce investície. Oznámila, že materiál bol predložený v komisiách a upravený
podľa požiadaviek komisie. Z odboru zdravotníctva sa vypustil zámer spaľovne a doplnil sa
zámer Dolnokubínskej nemocnice, o jednotku intenzívnej starostlivosti na chirurgickom
oddelení, plus zámer Kysuckej nemocnice I. Etapa úpravy čakárne. Informovala, že
v materiáli je aj navýšenie prostriedkov na dofinancovanie atletického štadiónu v Martine,
ktorý sa v súčasnosti pripravuje, kde sa momentálne dáva tých 200 000 eur, pretože sa už
nepredpokladá začatie v tomto roku. Akcia stále beží, podala sa žiadosť o stavebné povolenie
a vyberá sa projektant na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Dodala, že tento
materiál, nie je materiál, ktorým by sa schvaľovali prostriedky na čerpanie, ale len na prípravu
a zabezpečenie včasnej dokumentácie, stavebných povolení, tak aby sa realizácia
neblokovala, alebo peniaze prideľovať a potom ich zasa zobrať. O pridelenie finančných
prostriedkov na jednotlivé stavby bude požiadané osobitne vždy v úprave rozpočtu na rok
2019 a potom následne v úpravách rozpočtu tak ako sa to robí teraz.
Predsedníčka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili poslanec
Ľubomír Kubáň, Dušan Mičian, Martin Kapitulík, Michal Slašťan, Ján Blcháč a Tomáš
Zanovit.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa vyjadril k predloženému materiálu. Zaujal ho zámer
Gymnázia Štefana Moyzesa v Ružomberku. Tento zámer už spomínal aj na komisii školstva a
športu a to konkrétne položku č. 88. Otázku položil aj za kolegov poslancov za okres
Ružomberok. Opýtal, aký bol dôvod na zaradenie investičného zámeru Stavebné úpravy
Gymnázia Štefana Moyzesa až na rok 2020. Pre doplnenie uviedol, že pred letnými
prázdninami mali poslanci za okres a aj riaditeľ gymnázia pracovné stretnutie
s predsedníčkou. Ešte za prítomnosti bývalej riaditeľky Evy Rovňanovej. Informoval, že
výsledkom tohto stretnutia bola dohoda, aby sa v čo najskoršom termíne, možno aj v roku
2018 alebo 2019, pristúpilo aspoň k výmene okien. Ďalej podotkol, že v dôvodovej správe
toto gymnázium naplnilo všetky pomenované dôvody ako je zlý technický stav ako výsledok
kontrol rôznych inštitúcii. Je pripravená aj projektová dokumentácia, vydané právoplatné
stavebné povolenie. Do budúcnosti uviedol, že je to dlhodobá požiadavka poslancov, pretože
toto gymnázium je naozaj v nevyhovujúcom technickom stave.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Ján Bednárik. Doplnil, že na túto akciu
sa už raz stavebné povolenie predlžovalo, a že sa s ňou stále už veľmi dlho počíta. A preto
poprosil všetkých kolegov poslancov, aby bola táto investícia preradená na rok 2019.
Predsedníčka uviedla, že túto investíciu neustriehli. Potvrdila, že dala prísľub
gymnáziu a bolo to aj témou na dvoch kluboch, v ktorých sa zúčastnila. Dodala, že je naozaj
záujem, aby sa to urobilo, čím skôr. Nakoniec ešte uviedla dôvod, prečo sa táto investícia
zaradila do roku 2020. Predpokladá sa, že by sa táto škola dala zatepliť z výzvy, ktorá je
orientovaná na zlepšenie hospodárenia budov. A ak by sa samostatne vymieňali okná, už by
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sa nesplnili parametre výzvy. Zdôraznila, že bude sa to riešiť, lebo dali aj prísľub vedeniu
školy a aj viacerí poslanci Dolného Liptova sa k tomu ozvali.
Poslanec Mičian poukázal na kolónku Gymnázium Kysucké Nové Mesto vzhľadom
k tomu, že je tam uvedená nula. Poukázal na to, že škola je v bezplatnej výpožičke od mesta
Kysucké Nové Mesto. Vzhľadom k tomu, že bol vypracovaný aj dodatok investičných akcií
pre túto školu, požiadal, aby tam bol vybudovaný aj požiarny uzáver s vybavením v hodnote
asi 5 000 eur. Dodal, že ak sa tam neplatí žiadny prenájom, žiada aspoň o nejakú investíciu do
tejto budovy. Následne poďakoval za ďalšie investičné akcie, ktoré sú určené pre Kysucké
Nové Mesto. Dodal, že chce ešte poukázať na kolónku CSS na Litovelskej ulici, kde je
uzatvorenie vstupu prístrešku a pri vstupe do budovy opadáva fasáda. Vyjadril nepochopenie,
prečo riaditeľka nedala aj takýto návrh, lebo nie je to pekné a pri vstupe do budovy to robí
nepekný dojem. Ďalej sa opýtal, či sa môžu predložené investičné zámery ešte dopĺňať
v budúcom roku, aby sa prehodnotil v tom aj ten nepekný vstup do zariadenia. Dodal, že sa
musí porozprávať o tom s riaditeľkou zariadenia, prečo do investičných zámerov nezahrnula
aj vstup do budovy. Nakoniec dodal, že závady na gymnáziu v Kysuckom im vytkla ešte pred
štyrmi rokmi inšpekčná a požiarna kontrola.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Peter Weber. Pripomenul, že tento
materiál sa pripravoval kvôli zefektívneniu čerpania kapitálových výdavkov do budúcna, aby
oddelenia samosprávneho kraja mohli pripravovať projektové dokumentácie, vybavovať
stavebné povolenia a verejné obstarávania. Dodal, že je to živý materiál, čo znamená, že
projekty ktoré tam nie sú, môžu sa postupne dopĺňať. Zdôraznil, že skutočne sa vypracoval
len kvôli zefektívneniu čerpania kapitálových výdavkov, a ak bude niekto vedieť o nejakých
projektoch, nech dá informáciu a môže sa do tohto materiálu doplniť.
Predsedníčka uviedla, že budova školy sídli v prenajatej budove v Kysuckom Novom
Meste a samosprávny kraj nemá zo zákona zveľaďovať cudzí majetok. Budeme však hľadať
spôsob ako vytvoriť združenie s mestom Kysucké Nové Mesto. Dodala, že takto sa budú
snažiť túto záležitosť riešiť.
Do rozpravy sa ešte prihlásil poslanec Kapitulík. Skonštatoval, že pochopil že je to
živý materiál, s ktorým sa dá stále pracovať a dajú sa tam dopĺňať stále nové požiadavky.
Uviedol, že tam nenašiel dva projekty, na ktorých vie, že sa intenzívne pracuje, aj keď
meškajú v realizácii. Je to Gymnázium Hlinská Žilina, vybudovanie športovo-rekreačného
areálu tzv. atletický štadión a Gymnázium Varšavská cesta, Žilina, vybudovanie športovorekreačného areálu. Dodal, že ak sa nemýli, obidva projekty sú pred spustením VO a veľmi
rád by ich videl v materiáli. Preto, lebo obsahuje obdobné projekty v podobnej fáze. Uvítal
by, aby aj tieto projekty tam boli zahrnuté, lebo sú dôležité pre rozvoj športu v Žiline.
Oznámil, že dá návrh na doplnenie na stavebnú úpravu križovatky ulíc Juraja Závodského,
Hôrecká cesta Žitná a Oslobodenia v Žiline (tzv. Fackárni), ktorá je pomerne nebezpečná,
a vznikajú tam rôzne dopravné kolízie. Je to dôležité hlavne pre obyvateľov mestskej časti
Bánova. Vyjadril sa, že by bol rád, keby sa na tom začalo trochu intenzívnejšie pracovať.
Dodal, že bola spracovaná štúdia a v krátkej dobe dôjde k novému dopravnému značeniu tejto
križovatky. Zdôraznil, že do budúcnosti sa tomu treba viac koncepčnejšie zaoberať a pripraviť
komplexnú rekonštrukciu a stavebné úpravy tejto križovatky. Preto navrhuje, aby sa táto
stavebná investícia zahrnula do tohto návrhu. Dodal, že návrh majú poslanci na stoloch.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Weber. Vyjadril sa k doplňujúcemu
návrhu poslanca Kapitulíka. Dodal, že uvedené školy patria medzi priority a sú zahrnuté
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v tomto rozpočte. Všetky investície, ktoré sú zahrnuté do tohto rozpočtu, nie sú vo víziách na
budúci rok, lebo sa predpokladá, že budú aj zrealizované. Ako príklad uviedol, že z jeho
regiónu mesta Bytča, majú schválenú investíciu na gymnázium a nie je v návrhu investičných
zámerov. A z toho dôvodu nie sú investície, ktoré sa už schválili buď v rozpočte alebo v jeho
úpravách zahrnuté v týchto materiáloch, lebo sa automaticky berie, že sú schválené. Teda ak
by sa do materiálu vložili spomenuté školy, museli by sa do návrhu vložiť aj všetky investície,
ktoré sa už schválili v rozpočte. Dodal, že teraz by sa mohol každý poslanec ozvať, že mu tam
chýba napríklad Bytča, Turčianske Teplice. Ďalej dodal, že ak by sa stalo, že niektoré
investície nebudú realizované alebo sa nestihne nejaký proces výberu, tak sa presunú do
rozpočtu budúceho roku. Dodal, že z toho dôvodu tam nie sú tieto investície a navrhol, aby sa
tam tieto školy ani nedopĺňali. Alebo nech sa doplnia všetky alebo žiadna.
Predsedníčka zareagovala na otázku poslanca Kapitulíka ohľadne križovatky
Bánova. Uviedla, že na dopravnej komisii prijali uznesenie, že do 30.9.2018 bude
vypracovaný plán investícii práve v dopravnej oblasti a riaditeľ Mokrý predsedníčku
informoval, že spomínaná križovatka je súčasťou tohto plánu. Nakoniec dodala, že sa prikláňa
k odpovedi podpredsedu Webera. Investície, ktoré sú už narozpočtované, je už zbytočné
prenášať do plánovaných.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Kapitulík. Vyjadril spokojnosť, že
spomínané investície sú priorita. Pretože dlhodobo sa v zastupiteľstve tlačí na to, aby sa tieto
investície realizovali, čo najskôr. Dodal, že vedel o ich zdržaní. Ďalej zobral na vedomie, že
ak sa realizácia nestihne tento rok, bude to zahrnuté v budúcoročnom rozpočte a urobí sa to
budúci rok. Opýtal sa pre uistenie predsedníčky, či to tak bude. Predsedníčka odpovedal, že
áno určite. Ďalej apeloval na križovatku v Bánovej, aby sa brala ako jedna z poslaneckých
priorít každého poslanca za Žilinu, lebo je to cesta v správe samosprávneho kraja. Následne
svoj návrh stiahol. Nakoniec vyjadril presvedčenie, že sa jeho návrh objaví pláne investičných
zámerov v doprave, ktorý predpokladá, že už bude predložený na najbližšom zastupiteľstve.
Predsedníčka sa vyjadrila poslancovi Kapitulíkovi, že môže v tejto veci
komunikovať priamo s odborom dopravy.
Poslanec Slašťan oboznámil poslancov s odporúčaním finančnej komisie, aby si
poslanci sadli za jednotlivé okresy a urobili si poradie investícií, ktoré sú pre nich prioritné.
Aby v práci poslancov bol systém, lebo voliči ich hodnotia aj podľa toho aké investície im
prinesú. Aby si spolu sadli a odhodili politické tričko. Uviedol, že s kolegami poslancami
v Ružomberku to takto robia. Dodal, že aby si zobrali plán investícií, urobili si nejaký postup
a dohodli sa. A keď budú schvaľovať v novembri rozpočet na rok 2019, tak súčasťou
rozpočtu už môžu byť schválené akcie na rok 2019 za každý okres. Skonštatoval, že by bolo
dobré keby táto práca mala systém, aby stále niekto niečo nedopĺňal na každom
zastupiteľstve. Nakoniec to zhrnul, že každý poslanec zastupuje nejaký okres, podľa významu
si môžu tieto akcie zoradiť a presadiť. Nakoniec vyjadril odporúčanie z komisie, aby ich práca
mala nejaký systém.
Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec Blcháč. Uviedol, že sa prikláňa k názoru ich
predsedu finančnej komisie. Ocenil predložený materiál. Niektoré veci, ktoré sú tam v oblasti
školstva sú dobre pomenované. Na konci zoznamu sú projekty, ktoré sú realizované z odboru
európskych projektov a regionálneho rozvoja. Ocenil, že materiál obsahuje spracovanie
cykloturistickej trasy a spracovanie technickej štúdie. Uviedol, že je to vlastne trasa od
hranice Prešovského kraja hore Váhom až ku prameňu Váhu. Ďalej sa vyjadril k akcii, ktorá
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sa týka Liptovskej nemocnice s poliklinikou, ku ktorej bude dávať aj interpeláciu. Uviedol,
že sa tam navrhuje rekonštrukcia interného pavilónu na rok 2020. Odporučil, aby sa na tejto
akcii začalo pracovať skôr, lebo bude treba projekty, stavebné povolenia. Situácia na tomto
oddelení je najkritickejšia zo všetkých oddelení v Liptovskej nemocnici s poliklinikou.
Odporučil, aby sa čiastka 500 000 eur na rok 2020 rozdelila aspoň na polovicu. Z toho
dôvodu, že si uvedomil, že príprava takej stavby neumožní jej realizáciu do konca budúceho
roku. Tak pol na pol, 250 000 eur v roku 2019 a 500 000 eur v roku 2020.
Do rozpravy sa prihlási poslanec Tomáš Zanovit. Požiadal o informáciu k
atletickému štadiónu pri Spojenej škole. Uviedol, že bolo podpísané Memorandum
a Rámcová zmluva medzi mestom Martin a samosprávnym krajom. Kde samosprávny kraj dal
400 000 eur a mesto Martin tiež 400 000 eur. Dodal, že v tejto zmene rozpočtu sa však
zobralo 200 000 eur. Ďalej prízvukoval, aby sa nezabudli tieto prostriedky doplniť do
budúceho roka, tak aby mesto Martin tam mohol badžet vložiť a štadión dokončiť.
Predsedníčka uviedla, že tak ako to bolo pri akciách v Žiline, neplánujú sa zbaviť ani
tejto investície. Je tu vysoký predpoklad, že táto suma sa bude nachádzať v budúcoročnom
rozpočte.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu k tomuto bodu a dala hlasovať o pozmeňujúcom
návrhu, ktorý podal poslanec Bednárik v znení: zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
kraja žiada preradiť investičný zámer ,,Gymnázium, Ružomberok – stavebné úpravy,
zvýšenie EHB – I. etapa – výmena okien“ do položky zámerov pre rok 2019. Predsedníčka
odporučila tento návrh prijať.
Výsledok hlasovania 8:

Za: 43 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 6/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh investičných zámerov na roky 2019 – 2021 s cieľom zabezpečenia včasnej prípravy
stavieb v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu – preradenie zámeru 2020 „Gymnázium,
Ružomberok – stavebné úpravy, zvýšenie EHB - I. etapa – výmena okien“ do položky
zámerov pre rok 2019. Prípravné dokumentácie budú hradené z finančných zdrojov určených
na projektovú dokumentáciu alebo odborné štúdie a posúdenia v rozsahu schválených
finančných prostriedkov na daný rok. Konkrétne finančné prostriedky na realizáciu stavieb
budú schvaľované postupne v jednotlivých úpravách rozpočtu.
Výsledok hlasovania 9:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 7
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb
ORAVA v Tvrdošíne na základe výsledku výberového konania. Informovala, že na základe
výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 8. augusta 2018 a odporúčania výberovej komisie
sa predkladá zastupiteľstvu návrh na menovanie riaditeľa – Mgr. Martina Gočalu, ktorý
vykonáva funkciu riaditeľa Centra sociálnych služieb Orava od 1. septembra 2018 na základe
poverenia predsedníčky. Z výberového konania bol vypracovaný protokol, v ktorom bolo
prijaté rozhodnutie členov komisie o odporúčaní predsedníčky navrhnúť menovanie
víťazného kandidáta.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 7/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
menuje
k 1. októbru 2018
Mgr. Martina Gočalu do funkcie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb ORAVA,
Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 8
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb
Ľadoveň v Martine na základe výsledku výberového konania. Informovala, že na základe
výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 8. augusta 2018 a odporúčania výberovej
komisie sa predkladá zastupiteľstvu návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb
Ľadoveň, Martin – PhDr. Moniky Bátoryovej, ktorá vykonáva funkciu riaditeľky od 20.
augusta 2018 na základe poverenia predsedníčky. Z výberového konania bol vypracovaný
protokol, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie členov komisie o odporúčaní predsedníčke
navrhnúť menovanie víťazného kandidáta.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 8/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
18

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
menuje
k 1. októbru 2018
PhDr. Moniku Bátoryovú do funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb
Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 9
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho
strediska v Martine na základe výsledku výberového konania. Informovala, že na základe
výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 1. augusta 2018 a odporúčania výberovej
komisie sa predložil návrh na menovanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska
v Martine. Z výberového konania bol vypracovaný protokol, v ktorom bolo prijaté
rozhodnutie členov komisie o odporúčaní predsedníčke navrhnúť na menovanie Ing. Soňu
Buckulčíkovú do funkcie riaditeľky.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 9/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
menuje
k 1. októbru 2018
Ing. Soňu Buckulčíkovú do funkcie riaditeľky organizácie Turčianske kultúrne stredisko
v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 10
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľa Považského múzea v Žiline
na základe výsledku výberového konania. . Informovala, že na základe výsledku výberového
konania, ktoré sa uskutočnilo 30. augusta 2018 a odporúčania výberovej komisie sa predložil
návrh na menovanie riaditeľa Považského múzea v Žiline. Z výberového konania bol
vypracovaný protokol, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie členov komisie o odporúčaní
predsedníčke navrhnúť na menovanie Mgr. Michala Jureckého do funkcie riaditeľa.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 10/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
menuje
k 1. októbru 2018
Mgr. Michala Jureckého do funkcie riaditeľa organizácie Považské múzeum v Žiline,
Topoľová 1, 010 03 Žilina.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 11
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra
Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (ďalej len ,,riaditeľka Liptovskej galérie Petra
Michala Bohúňa“). Informovala, že smernica úradu č. 96/2011 upravuje postup pri realizácii
výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov. Dodala, že prešli štyri roky od
menovania pani riaditeľky Liptovskej galérie, čo znamená že treba pripraviť nové výberové
konanie na pozíciu riaditeľa. Súčasná riaditeľka bude stále do tej doby poverená vedením tejto
organizácie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ján Blcháč, Rudolf
Urbanovič a Ján Marosz.
Poslanec Blcháč sa vyjadril k tomuto bodu programu a požiadal všetkých poslancov,
aby zvážili hlasovanie o tomto uznesení. Dodal, že ho veľmi prekvapilo zaradenie tohto bodu
do programu. Povedal, že ako primátor mesta už asi pred pol rokom informoval o dobrom
spravovaní Galérie Kolomana Sokola, ktorú práve Galéria Petra Michala Bohúňa spravuje.
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Dodal, že je to spoločný projekt mesta Liptovský Mikuláš a Liptovskej galérie. Skonštatoval,
že riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa tomu dala nový vietor, čo sa prejavuje
v lepšej návštevnosti a ekonomike, v lepšom výbere vstupného, v pestrosti ponúkaných
programov, v novej expozícii a podobne. Riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
je riaditeľkou od 1.1.2015 a jej funkčné obdobie je štvorročné. Čo znamená, že podľa jeho
informácií by malo logicky skončiť 31.12. tohto roku, kedy malo byť nové výberové konanie
a pokračoval by nový riaditeľ. Dodal, že keď sa pred časom stanovovali ľudia do pozícií,
trošku ho prekvapilo v návrhy, ktoré schvaľovali. Odporučil, že možno by bolo zaujímavé,
keby ich mohli na zastupiteľstve aj vidieť. Mali by niečo povedať. Dodal, že nevie posúdiť, či
predstúpili pred nejakú komisiu s nejakým projektom, zrejme to tak bolo. Oznámil, že tak isto
predstúpila pred takúto komisiu aj riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, tak
ako všetci iní kandidáti. Preto bola úspešná, lebo predstúpila s projektom riadenia Liptovskej
galérie. A podľa jeho názoru sa tento projekt napĺňa. Dodal, že nevie akú má teraz víziu
zriaďovateľ, teda samosprávny kraj v ďalšom rozvoji tejto galérie, ktorá je druhá najväčšia na
Slovensku s bohatou históriou. V projekte, ktorý riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa predstavila, sa zaviazala, že galériu otvorí verejnosti. Mesto, samosprávny kraj
a galéria tu majú spoločnú povinnosť, pretože využíva záhradu, ktorá patrí mestu, robia sa aj
spoločné projekty. Skonštatoval, že sa táto záhrada otvorila verejnosti, pretože predtým bola
viac uzavretá akoby neprístupná. Vyjadril porozumenie, že galéria v uplynulom období
realizovala niektoré výstavy, ktoré sa považovali za kontroverzné. Ale verejnosť ich prijala
a aj návštevníci mesta, ktorých je veľa. V minulom roku boli v galérii výstavy pána Saudeka,
ktorý je známy svojimi expresívnymi fotografiami. V tomto roku je tam výstava Františka
Ringy Čecha, čo je zaujímavá maľovačka a je to jeho prvá výstava na Slovensku, ktorá má
veľký úspech. Verejnosťou bola veľmi dobre bola prijatá na vernisáži. Evidujú však aj určité
výhrady istej časti verejnosti voči tejto výstave, ktorá už bola niekoľkokrát prezentovaná
v Čechách. Dodal, že každý si môže vybrať, či túto výstavu navštívi alebo nie. Skonštatoval,
že asi toto sa stalo spúšťacím mechanizmom pre návrh jej odvolania. Ešte raz požiadal
poslancov, aby zvážili ako budú hlasovať, aj keď predpokladá, že vec je už dohodnutá. Z jeho
pohľadu ako poslanca VÚC, ale aj ako primátora mesta, ktorý komunikuje s verejnosťou,
s prevažnou väčšinou verejnosti aj odbornou vedia, že existuje oponentúra ako vo všetko, čo
sa na Slovensku deje ako aj určité snahy na iný pohľad na činnosť galérie. Ešte raz
pripomenul, že sa riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa uchádzala o túto
pozíciu pred rokmi so svojim projektom, ktorý sa z pohľadu mesta veľmi dobre realizuje.
Galéria je vnímaná verejnosťou a návštevníkmi veľmi dobre, zvyšuje sa návštevnosť, čo
znamená, že je riadená dobre. Dodal, že niekedy v budúcnosti by mali posúdiť fungovanie
galérie a prácu riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, tak, že by sme jej dali
šancu vystúpiť alebo sa pozrieť na plnenie jej projektu. Na záver dodal, že ho tento bod
programu prekvapil.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Marec. Vyjadril sa, že pokiaľ vie, tak
táto kontroverzná výstava pána Čecha nie je dôvodom na odvolanie. No napriek tomu sa
k tejto výstave potreboval vyjadriť, pretože nie všetko čo pritiahne pozornosť ľudí je aj dobré.
Ako príklad uviedol, že aj Hitler pritiahol desiatky miliónov ľudí. Ospravedlnil sa za takýto
tvrdší príklad, no nič lepšie ho nenapadlo. Zo spomínanej výstavy mu obrazy a texty
pripomínajú práce krúžku sexuálnych deviantov na uzavretom psychiatrickom oddelení.
Ospravedlnil sa za svoju otvorenosť. Vyjadril svoje rozhorčenie, že ak je táto výstava nejaký
nový vietor v galérii, aj on má z toho tiež vetry, ak takéto niečo má byť umenie. Nazval ich
hlúpymi primitívnymi obrázkami a neuveriteľne hlúpymi a primitívnymi textami. Dodal, že aj
napriek tomu nie je žiadny puritán. Výstavu ďalej nazval neuveriteľným primitivizmom, čo
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ho u pána Čecha neprekvapuje. Dodal, že ho prekvapilo, kde k nemu prišli, na tohto človeka,
že ho treba vystaviť v Liptovskej galérii.
Ďalej sa s faktickou poznámkou prihlásil poslanec Bechný. Skonštatoval, že poslanec
Blcháč túto výstavu nazval maľovačkami, v čo mal naozaj pravdu, lebo mu to pripomína
naozaj maľovačky v škôlke. Dodal, že to nie je umenie, ktoré by malo byť v galérii, ktorá je
pod VÚC a ešte k výročiu 100 rokov založenia Československa, čo je už naozaj urážka.
Oznámil, že riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sa dostala, kvôli tejto
výstave, do konfliktu s odbornými pracovníkmi svojej galérie a to je veľmi vážna vec. Dodal,
že ak má aj rôzne zásluhy, toto je veľmi závažná vec.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Barok. Uviedol, že sa prikláňa
k názoru svojich predrečníkov, s tým že riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa je
výborná ekonómka, ale nepovažuje ju za odborníčku na umenie. Vysvetlil, že odborní
pracovníci, už pred výstavou upozorňovali na tento problém a aj napriek tomu si to riaditeľka
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa presadila. Dodal, že zastáva názor svojich kolegov.
Na záver sa vyjadril, že keď bude nové výberové konanie, môže si riaditeľka Liptovskej
galérie Petra Michala Bohúňa opäť dať žiadosť.
Ďalej sa prihlásil poslanec Blcháč. Vyjadril prekvapenie z poslanca Marca aký výraz
použil pri hodnotení jednej výstavy, ktorá je však v galérii Kolomana Sokola, čo je niečo iné.
Uviedol, že každý máme slobodu výberu, a nevie posúdiť, či výstava má až takéto
konzekvencie, ktoré takto pomenoval. Následne dodal, že je z toho užasnutý. Poslancovi
Bechnému poďakoval za doplnenie dôvodovej správy. Uviedol, že on len pomenoval veci a
nehodnotil ich. Skonštatoval, že poslanec Bechný presne pomenoval dôvod na odvolanie
riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, ktorou bola kontroverzná výstava, ktorú
spomenul ako maľovačky. Dodal, že by to malo byť teda napísané aj v návrhu na jej
odvolanie. Spomenul, že by tam malo byť napísané aj vyjadrenie poslanca Baroka, že sa
vyčíta riaditeľke Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, že nie je dobrá odborníčka na
umenie, ale dobrá ekonómka. Dodal, aby sa tieto tvrdenia doplnili do tohto návrhu, aby bolo
jasné prečo má byť vlastne odvolaná predčasne. Pre informáciu poslancov uviedol, že
zaregistroval elektronickú petíciu za odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa a mali by si počkať na jej vyhodnotenie, aby sa to úplne skompletizovalo.
Predsedníčka sa vyjadrila, že to bola zo strany poslanca Blcháča úplne zbytočná
rozprava o tomto bode. Uviedla, že už ako poslanec pôsobí niekoľko rokov a mal by vedieť,
že funkčné obdobie riaditeľov je v smernici č. 96/2011 štyri roky. V čl. 1, bode 6, písm. e) je
uvedený ako dôvod na odvolanie po štyroch rokoch funkcie riaditeľa. Dodala, že je to bežná
prax a v súčasnosti sa vytvárajú podmienky na nové výberové konanie. Uviedla, že riaditeľka
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa je zároveň poverená vedením do ukončenia
výberového konania. Čo naznačuje, že to o čom poslanec Blcháč hovoril, že by to mala byť
nejaká pomsta, je úplná somarina. Zároveň však dodala, že umenie, ktoré uráža ľudskú
dôstojnosť by nemalo byť vystavované z verejných zdrojov. Oznámila, že riaditeľke
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa už v tomto znení poslala list, kde jej ponúkla návrh,
a riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa niečo z neho akceptovala. Zároveň
dodala, že toto nie ale dôvod na jej odvolanie. Pracuje sa na základe smernice č.96, ktorá bola
prijatá v roku 2011. Skonštatovala, že jednoducho končí štvorročný cyklus riaditeľky
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a pokiaľ uspeje v ďalšom výberovom konaní, môže
pokračovať vo svojej funkcii ďalej. Nakoniec zhodnotila, že sa kvôli tomu rozprávali
zbytočných desať minút, ale že každý má na to právo.
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Poslanec Urbanovič vyjadril podporu pre riaditeľku Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa a aj vyjadreniam poslanca Blcháča. Vzhľadom k tomu, že sa k tejto téme vyvinula
táto diskusia, musí k tomu povedať trochu viac. Uviedol, že by si nedovolil hodnotiť žiadneho
riaditeľa nijakej inštitúcie. Lebo ak by riaditeľku Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
nepoznal, nemohol by sa k nej vyjadrovať tak, ako jeho predrečníci. Uviedol, že ju pozná z jej
rôznych aktivít a dobrej činnosti, ktoré za štyri roky vykonala ako riaditeľka. Dodal, že ak jej
končí funkčné obdobie k 30. 12. tohto roku a je ešte len september a bude ešte jedno
zastupiteľstvo, mohla sa odvolať neskôr. Dodal, že jej výsledky hovoria jasnou rečou. A
pomenoval niektoré fakty. Keď nastupovala v roku 2013, bola galéria jednak stratová –
24 000 eur, a príjmy zo vstupného v roku 2013 boli nejakých 3 800 eur. Súčasné príjmy
galérie k 10.9.2018 sú 8 320 eur a to sú dokonca roka ešte necelé štyri mesiace a plánujú sa
ďalšie štyri výstavy. Čo znamená, že príjem zo vstupného bude veľký. Z ďalších
publikačných predajov je to skoro 20 000 eur. Uviedol, že tu nejde o to, kto má aké
schopnosti, ale o to, že sa významne zaslúžila o návštevnosť galérie a aj samotného centra
Kolomana Sokola, ktoré je jeho súčasťou. Ukázal, že tu je jej obrovský prínos, a galéria
konečne ožila a konečne začala riadne fungovať tak ako má. Otvorením galerijnej záhrady,
nedávno sa tam otvárali detské ihriská. Uviedol, že jedna kontroverzná výstava urobila široký
ohlas vo verejnosti a dokonca aj v radoch poslancov. Oznámil, že bol minulý týždeň pozrieť
túto výstavu Františka Ringa Čecha, ktorého viacerí z nás poznajú ako hudobníka a bývalého
politika a teraz aj maliara. Dodal, že si ho nedovolí hodnotiť, pretože nie je odborník, a nevie
čo to dáva z hľadiska umenia. Skonštatoval, že to pochopil ako sebareflexiu na súčasnú dobu.
Týmto poukazuje na negatíva, ktoré súčasná doba prináša a dáva tým niečo na zamyslenie.
Akú formu k tomu zvolil je jedna vec. Preto každý má možnosť rozhodnúť sa, či pôjde na
takú výstavu alebo nie. V knihe návštevníkov bolo 250 poznámok, z toho boli iba dve
negatívne a ostatné pozitívne, že je to super výstava. Dodal, že je to český autor, a že sa z toho
viac robí politický problém ako odborný. Skonštatoval, že veľa umelcov alebo maliarov by
malo na to rôzne iný názor. On sa považuje za laika a myslí si že aj väčšina poslancov je nimi
tiež, a nerozumejú sa umeniu až tak profesionálne. Uviedol, že sa hodnotí teraz výstava,
z ktorej on mal pocit, že je to vykreslenie obrazu doby, v ktorej sa dnes žije. Výstava už na
seba zarobila, tak ako už spomínal. Jej prenájom predstavuje 70 000 českých korún, čo je na
Slovensku nejakých 2 000 eur. Dodal, že výstava už dávno na seba zarobila vďaka
vstupnému a publikáciám. Nie sú to v podstate ani nie verejné zdroje, ale zdroje tých, ktorí si
tam prišli pozrieť výstavu a zaplatili. Uviedol, že samosprávny kraj to nestálo ani korunu.
Pretože výstava na seba zarobila sama. Na záver poprosil, hlavne tých, ktorí nie sú
poslancami Liptovského Mikuláša, aby zvážili jej odvolanie, pretože oni ju poznajú ako
naozaj schopnú odborníčku. Ďalej navrhol, aby medzi členov komisie na výberové konanie na
túto funkciu, bol dosadený aj nejaký poslanec za okres Liptovský Mikuláš. Dodal, že ho jej
odvolanie zamrzelo, a že sa mohlo počkať ešte s odvolávaním. Navrhol, že mali jej prácu
oceniť iným spôsobom a nie politickým pozadím. Nemožno jej prácu hodnotiť na základe
jednej výstavy, pretože je naozaj veľmi dobrá odborníčka. Uviedol, že zažil v Liptovskom
Mikuláši veľa riaditeliek galérie, a dovolil si tvrdiť, že súčasná riaditeľka Liptovskej galérie
Petra Michala Bohúňa je najlepšia.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Blcháč. Uviedol, že o tejto téme môžu
diskutovať predovšetkým poslanci Liptovského Mikuláša. Dodal, že očakával, že sa k tejto
diskusii vyjadria aj ďalší, ktorí sú priamo z Liptovského Mikuláša. Ďalej potvrdil, že
výsledky práce riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sú jednoznačné. Nevidí
dôvod, prečo by sa mala predčasne odvolávať, ak jej neskončilo funkčné obdobie. Jej funkčné
obdobie končí 31. 12. 2018, preto nepovažuje túto diskusiu za neprimeranú alebo zbytočnú.
Veď na to tam sedia, aby si veci vysvetlili. Nemal v úmysle provokovať alebo robiť nejakú
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konfrontáciu. Dodal, že takto jednoducho to vidia a poznajú túto situáciu priamo na mieste
a chápu motiváciu viacerých ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto brandži. Stále pripomínal, že
práca riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa je dobrá a odborne na úrovni. Čo
dokumentujú aj výsledky, o ktorých hovoril poslanec Urbanovič.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Marec. Uviedol k vyjadreniam
poslanca Urbanoviča, že na riaditeľku Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa nepovedal ani
slovo vo svojom vyjadrení. Dodal, že ju absolútne nepozná, a ani nevie či je v nejakej
politickej strane. Skonštatoval, že všetko hodnotia cez peniaze a peniaze v kultúre nie sú
všetko. Pretože galéria je verejná kultúrna inštitúcia a má v ľuďoch kultivovať určité
duchovno a kultúru. Dodal, že nevidel túto výstavu, ale videl jej katalóg. Opýtal sa, či by tam
zobral 9-10 ročné dieťa. A čo by na to povedal, keby sa ho opýtalo, čo to znamená, keď
poľovník odstrelí svojej nevernej manželke prirodzenie. Zvieratká ho potom nájdu
a rozmýšľajú čo to je. Dodal, že je to úchylné a je to podobné úchylákom na psychiatrii.
Skonštatoval, že ak v knihe návštev bolo 258 pozitívnych reakcii, je to samozrejmé, lebo tam
išli iba tí, ktorým sa to páči. Ďalej položil otázku, koľko bolo ale takých, ktorí radšej
nenapísali nič. Pripomenul, že prácu riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
neposudzoval, ale sa vyjadroval k výstave. Ďalej sa vyjadril, že ho táto výstava pobúrila,
pretože treba na iné užitočné projekty peniaze a finančné prostriedky. Tie, ktoré boli použité
na túto výstavu, mohli byť radšej použité na niečo iné. Uviedol, že nie je žiadny puritán ani
svätec, ale je zdesený z tejto výstavy, pretože je detský doktor a nevie si predstaviť aký by
malo pocit 9 – 10 ročné dieťa. Alebo rodičia, keď sa ich na to opýta. Dodal, že to písal
duševne chorý človek.
S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil poslanec Javorka. Uviedol, že sa nechce
nikoho dotknúť, ale že sa cíti ako na kultúrnom prehľade galérie Liptovského Mikuláša alebo
na seminári kunsthistorikov. Dodal, že riešia zbytočne personalistiku, vrchným manažérom
personalistiky je predsedníčka. Tá navrhuje podľa smernice, ktorá platí, zmenu personálneho
obsadenia. Zdôraznil, že jedine predsedníčka alebo riaditeľ odboru kultúry sa môžu k tejto
záležitosti vyjadriť. Upozornil, aby sa poslanci nehrali na kunsthistorikov.
Ďalej sa s faktickou poznámkou prihlásil poslanec Urbanovič. Vyjadril sa k prejavu
poslanca Marca. Uviedol, že pokiaľ vie riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
nie je v žiadnej politickej strane a ani nebola. Následne dodal k spomínanej výstave, že sa jej
zúčastnil, a že je tam zákaz vstupu detí do 18 rokov. No ak by tam prišlo dieťa s rodičmi, tak
ho pustia, ale inak je tam zákaz vstupu detí do 18 rokov. Dodal, že ak poslanec Marec videl na
výstave nejaké deti, tak sa ospravedlňuje, pretože nemal čas to kontrolovať. Ale určite sa
takéto veci tam robia, pretože táto výstava nie je vhodná pre deti. Skonštatoval, že keď
počúva v rádiu rôznych hudobníkov a spevákov, tiež sa mu nepáčia ich texty. Dodal, že tak by
aj im mali zakázať spievať. Lebo tieto texty počúvajú aj malé deti. Nech sa teda zakážu
používať aj vulgárne slová a nech sa sprísni všetko. Zopakoval, že nie je odborník na kultúru,
ale len hovorí svoje dojmy a pocity z toho, čo konkrétne videl. A stále to berie ako reflexiu na
súčasnú dobu a nič viac mu to nedalo.
Do rozpravy sa ešte prihlásil poslanec Marosz. Upriamil všetkých poslancov, aby
tento bod nebrali na ľahkú váhu. Pretože aktuálne Denník N uverejnil správu, kde umelecká
kultúrna verejnosť žiada samosprávny kraj o zastavenie znižovania úrovne a odbornej kvality
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. A má sa to zabezpečiť tým,
že sa odvolá súčasná riaditeľka. Bolo uvedených 10 konkrétnych výhrad, ktoré umelci,
odborníci a verejnosť v tejto správe uviedli. Momentálne je tam podpísaných okolo 180 ľudí.
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Dodal, že tento bod možno prerástol kongresovú sálu a bolo by potrebné, aby poslanci
jednomyseľne podporili odvolanie riaditeľky.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Podmanický. Zdôraznil, že by sa mali
všetci vrátiť k podstate, ktorou je, že bola naplnená podľa slov predsedníčky smernica o tom,
že končí štvorročné funkčné obdobie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Dodal, že ako dôvod sa výstava nespomína, hoci má na ňu podobný názor ako poslanec
Marec. Hlavným dôvodom je, že končí štvorročné obdobie. Ak sa tento princíp vždy
rešpektoval v minulosti, prihovoril sa, aby sa tak stalo aj teraz, bez hlbšej diskusie. Riaditeľka
Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sa môže prihlásiť do výberového konania, a ak je
dobrá riaditeľka verí, že bude aj naďalej vo svojej funkcii pokračovať. Následne dodal, aby sa
rešpektoval štvorročný princíp, tak ako každý riaditeľ, poslanci a každý volený funkcionár sú
pod tlakom, že o štyri roky príde deň účtovania. A musia predložiť výsledky svojej práce.
Dodal a poprosil, aby nepokračovali v tejto zbytočnej debate o kvalite umenia, lebo na to nie
sú odborníci. Každý z nich môže mať na to svoj názor, ale dôvodom by malo byť, že uplynuli
štyri roky, na ktoré bola riaditeľka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa vymenovaná.
Predsedníčka poďakovala poslancovi Podmanickému, že presne to je merito veci, že
prešli štyri roky od zvolenia do funkcie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
V smernici sa jednoznačne píše po štyroch rokoch funkcie riaditeľa, nie ja tam napísané či
poverenie alebo menovanie. Dodala, že takýto je bežný postup na úrade. Zopakovala, že s
riaditeľkou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa je dohoda, že bude poverená vedením do
ukončenia výberového konania.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 11/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
odvoláva
dňom 30. septembra 2018
Mgr. Alenu Chebeňovú z funkcie riaditeľky organizácie Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 35 hlasov,
proti: 4 hlasov,
nehlasovalo: 4 hlasov.

zdržalo sa: 10 hlasov,

K bodu 12
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľky Turčianskej galérie v Martine
na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie. Uviedla, že treba zobrať na vedomie list
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pani Ing. Alexandry Rybárovej o skončenie pracovného pomeru a uvoľnenie z funkcie
riaditeľky organizácie Turčianska galéria v Martine a odvolať ju ku dňu 30. septembra 2018.
Dodala, že je to odvolanie na vlastnú žiadosť.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Tatiana
Červeňová.
Poslankyňa Červeňová oznámila, že sa zúčastnila pracovného rokovania, ktorého sa
zúčastnili traja poslanci za región Martin a aj odborní pracovníci úradu. Tam im boli
vysvetlené určité nedostatky zistené pri kontrole. Dodala, že ale ani jedna kontrola doposiaľ
nie je uzavretá. Následne dodala, že žiadosť pani Rybárovej sa dá chápať rôzne a pri
hlasovaní sa zdrží.
Predsedníčka uviedla, že pani Rybárová list doniesla ráno. Následne uzatvorila
rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 12/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
1.

berie na vedomie
žiadosť Ing. Alexandry Rybárovej o skončenie pracovného pomeru a uvoľnenie z funkcie
riaditeľky organizácie Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2, 036 01 Martin
dňom 30. septembra 2018,

2.

odvoláva
dňom 30. septembra 2018
Ing. Alexandru Rybárovú z funkcie riaditeľky organizácie Turčianska galéria v Martine,
Daxnerova 2, 036 01 Martin.

Výsledok hlasovania 15:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
zdržalo sa: 1 hlasov,
nehlasovalo: 10 hlasov.
Predsedníčka zablahoželala poslankyni Červeňovej a poslancovi pri príležitosti ich
okrúhlych narodenín a odovzdala im kvety.
K bodu 13
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Magda Horčičková (ďalej len „riaditeľka
odboru správy majetku“) predložila Návrh na zrušenie Uznesenia 14/3 v bode 6. z 29. januára
2018. Uviedla, že žiadateľ obec Dolný Vadičov doručil stanovisko, v ktorom oznamuje, že
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena neuzatvorí. Z dôvodu zmeny projektu,
v ktorom sa riešili parkovacie miesta. Dodala, že preto je uzatvorenie zmluvy o vecnom
bremene bezpredmetné.
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Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a následne dala
hlasovať o predloženom návrhu zrušenia uznesenia.

Uznesenie 13/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
ruší
Uznesenie 14/3 v časti 6. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 29. januára 2018.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 41 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 10 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 14
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Magda Horčičková (ďalej len „riaditeľka
odboru správy majetku“) predložila Návrh na zrušenie Uznesenia 10/6 v časti 12. z 21. mája
2018. Uviedla, že sa jednalo o predaj motorových vozidiel, ktorý bol schválený týmto
Uznesením. Zároveň boli schválené aj podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018.
Dodala, že táto súťaž skončila neúspešne. Pretože na jedno motorové vozidlo neboli doručené
žiadne ponuky a na druhé iba jedna ponuka, ale nebola prijatá.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a následne dala
hlasovať o predloženom návrhu zrušenia uznesenia.

Uznesenie 14/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
ruší
Uznesenie 10/6 v časti 12. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 21. mája 2018.
Výsledok hlasovania 17:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 15
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Magda Horčičková (ďalej len „riaditeľka
odboru správy majetku“) predložila Uznesenie v časti nakladanie s majetkom so všetkými
bodmi 1 – 16. Uviedla, že všetky body boli prerokované na komisiách a boli schválené.
Pričom zmena je len v bode č. 14, pri obchodnej verejnej súťaži č. 5/2018 pri pozemku
v Turanoch, kde bola navrhnutá cena vyššia za m². Namiesto pôvodnej ceny 12€, komisie
navrhli 20€ za m². Dodala, že pri pozemku o výmere 49 m² sa bude požadovať pri obchodnej
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verejnej súťaži minimálna cena 980€. Ďalej oznámila, že v bode 5 a 16 bude na schválenie
potrebná 2/3 väčšina, pretože sa jedná o osobitný zreteľ.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Michal Slašťan
a Dušan Mičian.
Poslanec Slašťan odporučil, aby sa za tento bod hlasovala komplexne.
Poslanec Mičian sa vyjadril ku pozemku 25 m² od mesta Turzovka. Uviedol, že aj
na komisii hovoril o tom, že treba rokovať so zástupcami miest a obcí o takejto kúpe
a nakladaním majetku. Mestu Turzovka sa pred 1-2 rokmi darovala cesta alebo majetok
samosprávneho kraja za 1€ na cyklistický chodník alebo chodník. Dnes od mesta Turzovka
kupujeme pozemok za kúpnu cenu, aj keď je to len 25 m². Preto treba rokovať s týmito
zástupcami ohľadne toho, ak je to vo verejnom záujme, tak si navzájom vymieňajme
pozemky za 1€ alebo za minimálnu cenu. Takto to je aj pri bode č. 6 obci Svederník. Obci sa
daruje pozemok samosprávneho kraja za 1€ za účelom vybudovania chodníka pre chodcov.
Uviedol, že je to pekné gesto, ale nie sú dobročinná samospráva.
Riaditeľka odboru správy majetku dodala, že sa zatiaľ jedná o schválenie zmluvy
o budúcej zmluve. Hneď ako sa tak stane, samosprávny kraj požiada o osobitný zreteľ pri
určovaní ceny za pozemky, ktoré samosprávny kraj potrebuje pod schodište a prístrešok pre
invalidných občanov. Dodala, že list je už pripravený a zašle sa hneď s výpisom o schválení
budúcej zmluvy.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia. Najskôr sa hlasovalo o častiach č. 6 a 15, na ktorých bolo potrebných súhlas 3/5
všetkých poslancov, čiže minimálne 35 poslancov.

Uznesenie 15/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej NN prípojky v rámci
stavby „Rodinný dom - novostavba“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území
Veľká Čierna, obec Veľká Čierna, okres Žilina, zapísaný na LV č. 154 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina ako
-

parc. KN-C č. 737 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13583 m2

vo vyznačenom rozsahu (371 m2) podľa geometrického plánu č. 59/2018, vyhotoveného
dňa 31.05.2018 spoločnosťou BV PLAN, spol. s r.o., Fačkov 72, 013 15 Fačkov, IČO:
43 901 140, Editou Murínovou, autorizačne overeného Ing. Jurajom Rosinčinom dňa
01.06.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č.
1151/2018 dňa 12.06.2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena
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 Robert Pozor, nar. xxx, bytom: xxx a Renáta Pozorová r. Brosová, nar. xxx,
bytom : xxx ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 718/72 orná pôda o výmere 173
m2, ako aj v prospech každodobého vlastníka tohto pozemku.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN
prípojky,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN
prípojky alebo jej časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 67,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 23/2017, ktorý vyhotovila Ing. Magdaléna Jančovičová, bytom: xxx.
2. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a splaškovej prípojky
v rámci stavby „ADMINISTRATÍVNO – SKLADOVO – VÝROBNÁ HALA“ na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Horný Hričov, obec Horný Hričov, okres
Žilina, zapísaný na LV č. 1312 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-E č. 1166/4 ostatné plochy o výmere 18143 m2

vo vyznačenom rozsahu (86 m2) podľa dielov č. 1, 3 geometrického plánu č. 11/2018,
vyhotoveného dňa 18.06.2018 spoločnosťou GEOKOP, spol. s r.o., Malodunajská 7, 821 07
Bratislava, IČO: 35 904 381, Ing. Marošom Glovom, autorizačne overeného Ing. Marošom
Glovom dňa 18.06.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
pod č. 1312/2018 dňa 28.06.2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena
 ROAD SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 997/7, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO:
43 845 851 ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 824/20 ostatné plochy o výmere
4440 m2, ako aj v prospech každodobého vlastníka tohto pozemku.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej
a splaškovej prípojky,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
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kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej
a splaškovej prípojky alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 99,97 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 261/2018 zo dňa 18.07.2018, ktorý vyhotovila Ing. Katarína
Brezániová, bytom: xxx.
3. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby na prekládku plynového
potrubia VTL v rámci stavby „Novostavba predajne a servisu automobilov“ na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na
LV č. 8456 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa
104, 010 01 Žilina ako
-

parc. KN-C č. 5818/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30978 m2

vo vyznačenom rozsahu (198 m2) podľa dielov č. 5 geometrického plánu č. 36442500292/2017, vyhotoveného dňa 06.09.2017 spoločnosťou SYKO, s r.o., A. Kmeťa 320/7, 010
01 Žilina, IČO: 36 442 500, Ing. Matejom Sýkorom, autorizačne overeného Ing. Matejom
Sýkorom dňa 06.09.2017, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
pod č.1810/2017 dňa 21.09.2017,
v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena:
• SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynového
potrubia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia plynového
potrubia alebo jeho častí.
Investor: JR-CARS, s.r.o., Lichardova 2801/3, Žilina, IČO 36813656.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí investor povinnému
z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 1.280,00 € stanovenú v znaleckom
posudku č.121/2018 zo dňa 19.07.2018, ktorý vyhotovil znalec Ing. Michal Derkits, bytom:
xxx.
4. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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kúpu pozemku :
-

parc. KN-C č. 5807/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2,

zapísaný na LV č. 5502 v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina
do výlučného vlastníctva: Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
od vlastníka:

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik,
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava,
IČO: 00 156 752

za kúpnu cenu v celkovej výške

1.797,60 €

stanovenú podľa znaleckého posudku č. 80/2018 zo dňa 03.04.2018 vyhotoveného znalkyňou
Ing. Martou Hoštákovou, bytom: xxx.
5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
budúcu kúpu časti pozemku:
 parc. KN-C č. 382/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9820 m2 o predpokladanej výmere cca 25 m2,
v kat. území Turzovka, obec Turzovka, okres Čadca, zapísaný na LV č. 1341 pre vlastníka:
- Mesto Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
do výlučného vlastníctva kupujúceho:
-

Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať na vlastné
náklady kupujúci (ŽSK).

6. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods.
3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k zámeru predaja časti pozemku:
-

parc. KN-C č. 493/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4931 m2,

zapísanom v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
IČO: 37 808 427, na LV č. 2017 v k.ú. Svederník, obec Svederník, okres Žilina, žiadateľovi
– budúcemu kupujúcemu:
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-

Obec Svederník, Obecný úrad Svederník č. 48, 013 32 Svederník, IČO: 00 321 664
za kúpnu cenu 1,00 €.

Odôvodnenie:
Obec Svederník v zastúpení Mgr. Romanom Lisickým – starostom obce doručila Žilinskému
samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. KN-C č. 493/4 za účelom
vybudovania chodníka pre chodcov v obci Svederník o výmere cca 800 m2.
Odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávanej nehnuteľnosti jej nadobúdateľom (Obcou Svederník) len ako chodník pre
chodcov, ktorý je potrebný z dôvodu bezpečného prístupu chodcov a cyklistov v obci.
7. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rozšírenie elektrickej NN siete na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Dražkovce, obec Dražkovce,
okres Martin, zapísaný na LV č. 98 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 335/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6348 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN
siete, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „10371 - Dražkovce – pri ihrisku –
rozšírenie NNK“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom, Viliamom Šotníkom v mesiaci 06/2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
elektrickej NN siete alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36 442 151.
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
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8. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie prívodného
vodovodného potrubia na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území
Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča, zapísaných na LV č. 2085 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
- parc. KN-C č. 410/3 ostatné plochy o výmere 1043 m2,
- parc. KN-C č. 1355/3 ostatné plochy o výmere 11688 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia prívodného
vodovodného potrubia, ktoré bude vybudované v rámci stavby: „SKV Bytča-Prívod
vody pre IBV Bytča-Pod Hájom a rekonštrukcia vodovodu“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Ing. T. Buzíkom v mesiaci
09/2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
prívodného vodovodného potrubia alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina,
IČO: 36 672 297.

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
9. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie:
a) dažďovej a splaškovej kanalizácie na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom
pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 4702
v prospech vlastníkov: Ondruš Michal, bytom: xxx v podiele 1/2 a Ing. Ladislav
Ondruš, bytom: xxx v podiele 1/2, ako
-

parc. KN-C č. 5589/100 orná pôda o výmere 1524 m2,
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(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia dažďovej
a splaškovej kanalizácie v rámci plánovanej stavby „Spojená škola, Rosinská cesta,
Žilina - rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie - I. etapa“,
- vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia dažďovej a splaškovej kanalizácie
alebo ich časti,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
-

 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
ako vlastníka nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1305, za jednorazovú odplatu
vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe
znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
b) dažďovej kanalizácie na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 6799 v prospech vlastníka: Ing. Ladislav
Ondruš, bytom: xxx ako
-

parc. KN-C č. 5596/3 orná pôda o výmere 2804 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia dažďovej
kanalizácie v rámci plánovanej stavby „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie - I. etapa“,,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia dažďovej kanalizácie alebo jej časti,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
ako vlastníka nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1305, za jednorazovú odplatu
vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe
znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania zmluvy o zriadení vecného bremena.
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Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
10. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie plynovej a vodovodnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Podhradie nad
Váhom, obec Podhradie, okres Martin, zapísaný na LV č. 6 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 1371/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1704 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej
a vodovodnej prípojky, ktoré budú vybudované v rámci stavby: „Rodinný dom“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Bc. Róbertom
Bukovinským v mesiaci 03/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej
a vodovodnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Jakub Tomka, nar. xxx, bytom: xxx, ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 211/3,
214, 215, 216/1, 216/2 o celkovej výmere 817 m2, ako aj v prospech každodobého
vlastníka týchto pozemkov,
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
11. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie elektrickej NN
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Kláštor pod
Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, zapísaný na LV č. 612 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
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v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01
Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 1115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7880 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN
prípojky, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „Rodinný dom - novostavba“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Ing. Michalom
Okálom v mesiaci 05/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a
dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
prípojky alebo jej časti,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Martin Mazúr nar. xxx, bytom: xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 982
zastavané plochy a nádvoria o výmere 831 m2, ako aj v prospech každodobého
vlastníka tohto pozemku,
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
12. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej a vodovodnej
siete na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Laskár, obec Laskár,
okres Martin, zapísaný na LV č. 48 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 97/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3728 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
a vodovodnej prípojky, ktoré budú vybudované v rámci stavby: „SO 01 RODINNÝ
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-

DOM Laskár“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom, Ing. Martinom Veselovským v mesiaci 08/2018,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
elektrickej a vodovodnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Ing. Martin Veselovský, nar. xxx, bytom: xxx a Ing. Jana Veselovská r. Janíková,
nar. xxx, bytom: xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 7/1, 7/2, 7/3 o
celkovej výmere 1110 m2, ako aj v prospech každodobého vlastníka týchto pozemkov,
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
13. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej a vodovodnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Príbovce, obec
Príbovce, okres Martin, zapísaný na LV č. 609 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 458/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4525 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
a vodovodnej prípojky, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „Samoobslužná
umyvárka Príbovce“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom, Ing. Martinom Cifraničom v mesiaci 04/2018,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
a vodovodnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Henrich Sochurek, nar. xxx, bytom: xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 146/3
orná pôda o výmere 1176 m2, ako aj v prospech každodobého vlastníka tohto
pozemku,
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za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
14. s c h v a ľ u j e
a) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer prevodu tohto majetku na
základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok
uvedených v ods. 2 a ods. 3 tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK za účelom odpredaja tohto majetku:
pozemok:
- parc. KN – C č. 31/1 záhrady o výmere 49 m2,
nachádzajúci sa v kat. úz. Turany, obec Turany, okres Martin, zapísaný pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 na LV č. 5600, v správe
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
b) podmienky OVS č. 005/2018
v zmysle ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja:
pozemok:
- parc. KN – C č. 31/1 záhrady o výmere 49 m2,
nachádzajúci sa v kat. úz. Turany, obec Turany, okres Martin, zapísaný pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 na LV č. 5600, v správe
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
15. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods.
3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:

stavby a pozemku:
- s. č. 2280, trafostanica, na pozemku parc. KN-C č. 2064/20,
- parc. KN-C č. 2064/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2,
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v kat. území Ružomberok, obec Ružomberok, okres Ružomberok, zapísané na LV č. 12712
pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,
v správe správcu: Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Škola úžitkového
výtvarníctva, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok, žiadateľovi – kupujúcemu:


Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36 442 151.

za kúpnu cenu vo výške 4 510,00 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 119/2018 zo dňa
24.07.2018 vyhotoveného znaleckou organizáciou PBT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01
Žilina.
Odôvodnenie:
Predaj nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočňuje za
účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, nakoľko technológia
trafostanica je vo vlastníctve: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010
47 Žilina a je zabudovaná (umiestnená) v stavbe s. č. 2280 nachádzajúcej sa na pozemku
parc. KN-C č. 2064/20 v kat. úz. Ružomberok.
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávaných nehnuteľností ich nadobúdateľom (Stredoslovenská distribučná, a.s.,) len pre
účely umiestnenia trafostanice.
16. s c h v a ľ u j e
a) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods.3
a ods.5, čl. 13 ods. 1.1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer
previesť tento majetok na základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9 ods. 3 písm.
d) a § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok uvedených v ods. 2 a ods. 3 tohto § znenia zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ust. čl. 16 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK za
účelom odpredaja tohto hnuteľného majetku:
-

motorové vozidlo AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic

b) podmienky OVS č. 006/2018
v zmysle ust. čl. 16 ods. 4 v nadväznosti na ust. čl. 13 ods. 1.1 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja, a to predaj:
-

motorového vozidla AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic

Výsledok hlasovania 18:

Za: 43 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Predsedníčka konštatovala, že návrhy boli schválené. Následne dala hlasovať o
ostatných návrhoch uznesení a to v časti 1- 5 a 7 – 16 s tým, že za č. 15 sa už hlasovalo.
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Výsledok hlasovania 19:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 16
Riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Michal Patúš (ďalej
len ,,riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja“) predniesol Návrh na
schválenie predloženia, realizácie a spolufinancovania projektov Centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti (CIZS). Oznámil, že samosprávny kraj momentálne pripravuje
s odborom zdravotníctva štyri projektové zámery na výzvu, ktorá by mala byť vyhlásená ešte
v tomto mesiaci. Ukončená bude v priebehu mesiaca november. Bude to výzva na
vybudovanie centier pre integrovanú zdravotnú starostlivosť a bude rozdelená na dve časti.
A to na výzvu na konkrétne projektové zámery, s tým že keď dostanú pozitívne stanovisko,
bude sa môcť následne predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na jednotlivú
žiadosť. Tá by sa vyhlásila v priebehu budúceho roku. Dodal, že samosprávny kraj pripravuje
štyri a to Turzovku, Námestovo, Turčianske Teplice a Liptovský Hrádok s tým, že
momentálne sa schvaľuje 5% výška povinného spolufinancovania. Toto musí samosprávny
kraj predložiť v rámci už spomínanej výzvy. Tieto peniaze zatiaľ nie sú zahrnuté v úprave ani
nie sú predmetom v návrhu rozpočtu na rok 2019. Ich plánovanie sa začne až potom ako príde
pozitívna správa, či samosprávny kraj bol úspešný alebo nie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 16/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie a realizáciu projektu CIZS . Názov projektu: Integrácia primárnej zdravotnej
starostlivosti Turzovka.
b) zabezpečenie zavedenia povinných služieb v nasledovnom rozsahu
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť
 špecializovaná zubno - lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
50 000,- EUR
d) zabezpečenie partnerstva CIZS formou zmluvy o partnerstve.
a)

Uznesenie 17/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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a) predloženie a realizáciu projektu CIZS . Názov projektu: Integrácia primárnej zdravotnej
starostlivosti Námestovo.
b) zabezpečenie zavedenia povinných služieb v nasledovnom rozsahu
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť
 špecializovaná zubno - lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
50 000,- EUR
d) zabezpečenie partnerstva CIZS formou zmluvy o partnerstve.

Uznesenie 18/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie a realizáciu projektu CIZS . Názov projektu: Integrácia primárnej zdravotnej
starostlivosti Turčianske Teplice.
b) zabezpečenie zavedenia povinných služieb v nasledovnom rozsahu
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť
 špecializovaná zubno - lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
50 000,- EUR
d) zabezpečenie partnerstva CIZS formou zmluvy o partnerstve.

Uznesenie 19/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie a realizáciu projektu CIZS . Názov projektu: Integrácia primárnej zdravotnej
starostlivosti Liptovský Hrádok.
b) zabezpečenie zavedenia povinných služieb v nasledovnom rozsahu
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť
 špecializovaná zubno - lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
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v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
50 000,- EUR
d) zabezpečenie partnerstva CIZS formou zmluvy o partnerstve.
Výsledok hlasovania 20:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 17
Riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja predniesol Správu o
postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2017. Uviedol, že
samosprávny kraj má v zmysle zákona povinnosť spracovať PHSR, monitorovať a pravidelne
o tom informovať. Informácia o monitorovaní PHSR je spracovaná v prílohe č. 1
predloženého dokumentu. Napĺňanie stanovených cieľov sa sleduje na základe sústavy
merateľných ukazovateľov definovaných v procese programovania pričom správa o postupe
napĺňania cieľov programu pre roky 14 – 20 je uvedená v prílohe č. 1 predloženého
dokumentu. PHSR je zložený zo štyroch špecifických cieľov. A to konkrétne infraštruktúra,
ekonomika, ľudia, identita a sebestačnosť. Upozornil na cieľ ľudia, že napriek pozitívnym
ekonomickým výsledkom je v poslednom období zaznamenaný v kraji negatívny trend
v náraste podielu populácie ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Dodal, že je dobre,
že samosprávny kraj zareagoval na tento trend tak, že zriadil Centrum pre podporu rodiny.
Ako ďalší negatívny jav uviedol znižovanie úspešnosti žiakov a študentov realizovaných
testovaniach. Zlepšovanie oproti východiskovému stavu bolo zaznamenané len v úspešnosti
maturantov v matematike. Samosprávny kraj takisto ako aj mestá a obce na tento negatívny
trend zareagovali tým, že sa podalo 13 projektových žiadostí na naše Stredné odborné školy.
Následne dodal, že materiál obsahuje aj veľa pozitívnych rastúcich čísel. Pre budúcnosť
uviedol, že PHSR sa začne pripravovať v priebehu roku 2019, tak aby sa plynule nabehlo na
roky od 2020- 2024.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Dušan Mičian.
Poslanec Mičian upriamil pozornosť na informáciu v materiáloch a to na D3 Žilina
Brodno – Kysucké Nové Mesto. Z materiálu prečítal, že zo zoznamu veľkých projektov
operačného Integrovaná infraštruktúra z dôvodu nedostatočnej alokácie prekročenia časovej
oprávnenosti na čerpanie financií v programovom období 2014 – 2020 sú vyradené projekty
D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Dodal, že
prenájom mosta Rudinka – Vranie na cestu I/11 s firmou Eurovia končí v roku 2021. Bol
prenajatý na 3,5 roka za cenu cca 500 000 eur. Uviedol, že pokiaľ sa vybuduje privádzač do
mesta Kysucké Nové Mesto bude sa musieť riešiť a rozhodovať o ďalších finančných
prostriedkoch určených na ďalší prenájom mosta na 2 – 3 roky. Alebo v predstihu riešiť
možné prepojenie Vranie a možnosť na hotel Anita novým premostením. Tým sa zhodnotili
finančné prostriedky samosprávneho kraja. Terajšie premostenie má pre Kysucké Nové Mesto
veľký význam a odklonenie osobnej dopravy umožňuje nezahlcovať aj tak neúnosnú
dopravnú situáciu na ceste I/11 zo Žiliny do Čadce a späť. Zdôraznil, že ak by sa nepredĺžil
prenájom terajšieho premostenia z Vrania na cestu I/11, predĺžil by sa tým čas prepravy zo
Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a Čadce z 30 minút na 1,5 – 2 hodiny. V dopravných
špičkách v ranných hodinách od 5 – 7 hodiny a 14 – 16 hodiny. Dodal, že je to len
informatívna správa pre samosprávny kraj, aby sa v dostatočnej dobe zvážila alternatíva
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ďalšieho prenájmu alebo nového premostenia z vlastných finančných prostriedkov a tak
zefektívniť vlastné finančné prostriedky.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Matej Fabšík. Uviedol, že
premostenie, o ktorom sa vyjadril poslanec Mičian, nesúvisí s týmto bodom programu. Dodal,
že v tomto bode je len jednoducho vyčiarknutá diaľnica D3 z operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Pretože sa začína stavať až po roku 2020, čo je mimo
programovacieho obdobia. Vysvetlil, že je to iba logický krok, aby nefigurovali v PHSR
projekty, ktoré sa nikdy v tomto období nebudú uskutočňovať. Ďalej dodal, že dočasné
premostenie cez rieku Kysuca pri Vraní má svoje opodstatnenie. Denne tam prechádza
niekoľko tisíc vozidiel a je viac ako logické, že musí byť zachované až do doby, pokiaľ sa
postaví diaľnica. Dodal, že budú na tom pracovať samosprávy a aj samosprávny kraj. Iné
riešenie v tejto dobe nie je.
Ďalej sa s faktickou poznámkou prihlásil podpredseda Igor Janckulík. Uviedol, že
všetci poslanci určite podporia záležitosť mosta vo Vraní, lebo doprava na Kysuciach je
neúnosná. Samosprávny kraj sa aspoň takto snaží túto dopravu eliminovať. Dodal, že
predsedníčka tlačí na železnice, aby sa posilnila doprava a trochu sa situácia odľahčila.
Oznámil, že inicioval poslanecký prieskum, ktorý bude 9.10.2018 na Národnej diaľničnej
spoločnosti. Jedným z hlavných bodov bude situácia D3 a budú sa na to pýtať, či tam nastal
nejaký posun. Vyjadril potešenie, že celá koalícia podporila tento poslanecký prieskum
a uvidí sa kde sa to celé posunulo.
Poslanec Mičian sa poďakoval podpredsedovi Janckulíkovi, že správne usmerňuje
poslancov, čo sa týka tohto problému a situácia sa bude riešiť aj po ukončení zmluvy s firmou
Eurovia. Dodal, že noví poslanci si musia uvedomiť, že treba spolupracovať aj s mestom
Žilina, ktoré ešte platí 20% navyše. Skonštatoval, že aj tu musí byť súhlas a tých 500 000 eur
sú len finančné prostriedky samosprávneho kraja.
Predsedníčka uviedla, že je to podnet pre odbor dopravy, a že Poslanec Mičian
hovoril o nahradení množstva požičaného nejakým fixným na inom mieste. Skonštatovala, že
každopádne odbor dopravy situáciu preverí. Následne ukončila rozpravu a dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 20/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o postupe napĺňania cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020 za rok 2017.
Výsledok hlasovania 21:

Za: 43 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 18
Riaditeľka kancelárie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Miriam
Šuteková (ďalej len ,,riaditeľka kancelárie predsedníčky“) predniesla Návrh na udelenie
ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja. Oznámila, že v súlade so Všeobecným
nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského
samosprávneho kraja a na základe posúdenia výberovou komisiou v zložení: Peter Dobeš
podpredseda samosprávneho kraja, Milan Laurenčík podpredseda samosprávneho kraja
a Peter Polák vedúci oddelenia zahraničných vzťahov kancelárie predsedníčky
samosprávneho kraja, predkladá návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho
kraja ako najvyššieho vyznamenania. Toto vyznamenanie sa udeľuje trom osobnostiam
z rôznych oblastí spoločenského života. Tieto osobnosti komisia odporučila z 21 prijatých
nominácií. Pre rok 2018 sa navrhlo oceniť pána Karola Komandera za celoživotný prínos
v oblasti kultúry, ochotníckeho divadla, zdravotníctva a pri príležitosti životného jubilea 95
rokov. Ďalej pána Milana Dada, za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na
medzinárodnej úrovni a šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí, ktorý v roku 2018 získal
ocenenie Vedec roka Slovenskej republiky. Ďalšou navrhnutou bola pani Oľga Čechová, za
celoživotnú obetavú prácu v zdravotníctve a pomoc sociálne slabším obyvateľom. Je zároveň
aj držiteľkou najvyššieho ocenenia, ktoré môže udeliť pápež laikom. Tou cenou je cena Pro
Ecclesia et Pontifice a pani Čechová ju získala za pomoc pri obnove duchovného života na
Slovensku. Následne informovala, že nominácie sa zasielajú v termíne do konca augusta.
Každoročne je možné udeliť Cenu žilinského samosprávneho kraja najviac trom osobnostiam
a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční koncom roka v Slovenskom komornom divadle,
na ktoré všetkých srdečne pozvala.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ján Blcháč
a podpredseda Peter Dobeš.
Poslanec Blcháč poďakoval a ocenil prácu výberovej komisie, ktorá z 21kanditátov
vybrala troch. Upozornil hlavne na pána Karola Komanderu, ktorý dlhodobo pracoval
v Liptovskej nemocnici a taktiež v kultúre. Uviedol, že si toto ocenenie naozaj zaslúži.
Skonštatoval, že prvýkrát za jeho pôsobenia je ocenená osobnosť z okresu Liptovský Mikuláš.
Dodal, že sa budú tešiť. Ďalej spomenul, že keď to navrhol pánovi Komanderovi rád podpísal
súhlas s touto nomináciou.
Podpredseda Dobeš oznámil, že nebolo jednoduché vysporiadať sa v komisii s týmito
návrhmi. Pri čítaní životopisov by radi ocenili všetkých 21 kandidátov, no museli sa držať
VZN. Pri výbere zohľadňovali, aby to boli ľudia ocenení za celoživotné dielo z rôznych
oblastí. Boli to ľudia zo sociálnej oblasti, ochotníckeho divadla, školstva, vedy, výskumu,
muži, ženy a rôzne regióny. Zároveň poďakoval kolegom za spoluprácu pri rozhodovaní.
Návrh, ktorý predložili predsedníčke sa bude schvaľovať zastupiteľstvom. Pre informáciu
dodal, že materiál obsahuje aj nominantov na pamätnú plaketu, ktorí sú tam tiež uvedení.
Tých však zastupiteľstvo neschvaľuje.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predložených návrhoch
uznesenia.
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Uznesenie 21/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pána Karola Komanderu.

Uznesenie 22/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pána Milana Dada.

Uznesenie 23/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre pani Oľgu Čechovú.
Výsledok hlasovania 22:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 19
Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Janka Školová (ďalej len ,, riaditeľka
odboru školstva a športu“) predložila Dodatok č. 1 k Regionálnej stratégii výchovy a
vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom
samosprávnom kraji pre školský rok 2017/2018“. Uviedla, že zastupiteľstvo minulý rok
v septembri schválilo stratégiu na roky 2019 – 2022. Vzhľadom na to, že zákon č. 61
o odbornom vzdelávaní a príprave definuje, že samosprávny kraj musí každoročne
aktualizovať Regionálnu stratégiu. Po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády sa zverejňuje
na webovom sídle do 31. októbra. V súvislosti s týmto dodatkom oboznámila všetkých na čo
sa presne zamerali v školskom roku 17/18 a aké ciele sa im podarilo naplniť. Východiskom
bola novela zákona č. 209/2018, ktorá upravuje zákon č. 61 o odbornom vzdelávaní a kde sú
uvedené všetky inštitúcie, či už je to samosprávny kraj, okresný úrad, úrad práce, regionálne
komory stavovských organizácii, profesijné organizácie, zamestnávatelia a zriaďovatelia
stredných škôl v samosprávnom kraji, ktorí sa podieľajú na tejto stratégii. Informovala, že
poslaním regionálnej stratégie je v prvom rade napĺňať potreby jednotlivca aj spoločnosti
vzhľadom na potreby hospodárskej praxe. Ponúkať vzdelávanie a výchovu pre všetky vrstvy
spoločnosti, ponúkať odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je predovšetkým prepojená
s praxou a pre potreby trhu práce. Ďalej poskytovať možnosti osobného rozvoja vedúce
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k zdravému životnému štýlu a poskytovať možnosti získavania vedomostného a osobnostného
rastu žiakov. Oblasti, ktoré sa vyhodnocovali sú: sieť škôl, všeobecné vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, príprava, školské zariadenia, šport a telesná výchova, práca s mládežou,
celoživotné vzdelávanie, projektová činnosť, financovanie stredných škôl a návrhy možných
legislatívnych návrhov. Uviedla, že v grafe pre Žilinský kraj pre nasledujúcich 9 rokov je
stúpajúca tendencia, čo sa týka demografie a žiakov na základných školách. Hoci to nie je až
taký veľký nárast, ale aj 1100 žiakov poteší. V sieti stredných škôl na území samosprávneho
kraja je spolu 89 škôl, z toho 30 gymnázií, rozdelených podľa zriaďovateľov: štátny
zriaďovateľ, cirkevný a súkromný. Ďalej sú to konzervatória, umelecká škola, ktorých je 5,
stredné odborné školy, ktorých je 54. K 15. 9. 2018 bolo 89 škôl na území samosprávneho
kraja. Uviedla, že v školskom roku 17/18 bolo 30 995 žiakov, z toho na gymnáziách
študovalo 10 511 žiakov a na stredných odborných školách 20 484 žiakov. V materiáloch je
uvedený aj pomer gymnaziálneho vzdelávania, čo znamená gymnázia 34% a stredné odborné
školy 66%. Ďalej sa zamerala na ciele, ktoré realizovali, a ktoré sa im na 99% podarilo
zrealizovať. Prvým cieľom bolo zachovať podiel odborného gymnaziálneho vzdelávania vo
vzťahu k naším školám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti, tých je 25 na 75. Tento cieľ,
ktorý bol stanovený v rámci samosprávneho kraja bol splnený. Druhý cieľ, pomer
gymnaziálneho odborného vzdelávania na celom území samosprávneho kraja, nesplnili.
Pretože bol stanovený pomer 30 až 17, kde vychádzali z materiálu koncepcie a milénia,
ale súčasný pomer je 34 a 66, ako už predtým uviedla. V rámci gymnaziálneho vzdelávania sa
snažia podporovať spoluprácu s vysokými školami, pokračovať v rozvíjaní vzdelávania
v cudzích jazykoch, matematike a prírodných vedách, prehlbovať spoluprácu s vysokými
školami. Uviedla, že veľmi dobre spolupracujú školy samosprávneho kraja s Fakultou
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Ďalej sa snažia podporovať zapájanie gymnázií do
cvičných škôl, ktoré sú v súčasnosti novinkou. V školskom roku 17/18 cvičné školy fungovali
druhý rok, čo znamená, že na území samosprávneho kraja je 26 škôl, ktoré sú cvičnými
školami pre pedagogické fakulty. Žiaci týchto pedagogických fakúlt navštevujú priamo
výchovno-vzdelávací proces a priamo učia na školách, kde sa oboznamujú s prostredím. Ďalej
spomenula modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia, rozvíjanie spolupráce
s výchovnými poradcami, monitorovanie kvality a úrovne vzdelávania ako spomínal vo
svojom prejave riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja, aj že žiaci
nemajú až také dobré výsledky. V školskom roku 17/18 odbor školstva a športu začal
realizovať hodnotenie žiakov, ktorí sú prijímaní do prvých ročníkov. To znamená, že žiak
dostane na začiatku školského roka vstupný test, ktorý sa následne porovná s výsledkami,
ktoré žiaci mali na základnej škole zo slovenského jazyka, matematiky a cudzieho jazyka.
Následne skonštatovala, že úroveň výsledkov bola o jednu známku horšia. Ak mal žiak na
základnej škole z matematiky 2, tak vstupný test mu vyšiel na 3. Dodala, že tých žiakov,
ktorých takto zanalyzovali, budú môcť následne porovnať pri výsledkov z maturitnej skúšky.
A takýmto spôsobom budú overovať, či školy naozaj dbali na kvalitné vzdelávanie, či majú
kvalitný personál, materiálno-technické zabezpečenie a či dokážu z tých trojkárov, ktorí mali
pôvodne dvojky, dokážu ich dotiahnuť aspoň na ten priemer 2 až 3. S porovnávaním začali
v roku 17/18, gymnazisti skončia o štyri roky, a potom sa uvidí aké budú výsledky. Ďalej
pokračovala odborným vzdelávaním, do ktorého patrí predovšetkým podpora a medializácia
a spolupráca základných škôl. Ďalej zdôraznila, že stredné odborné školy samosprávneho
kraja už druhý rok vo svojich dielňach dávajú možnosť žiakom základných škôl, ktorý sa učia
technickú výchovu, aby si ju mohli vyskúšať v ich dielňach. Tam si žiaci vyskúšajú manuálne
zručnosti a schopnosti, pracujú s drevom, kovom, a výrobok, ktorý si vyrobia si zoberú
domov. Uviedla, že toto je dôležitá vec, ako sa dajú deti nasmerovať, aby sa vedeli správne
rozhodnúť kam by chceli ísť na stredné školy. Takýmto spôsobom v nich vzbudiť záujem
o remeslo, ktoré tu chýba. Ďalej uviedla, že významná je to podpora stredných odborných
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škôl v spolupráci s vysokými školami v oblasti popularizácie vedy a techniky.
Prostredníctvom činnosti výchovných poradcov sa vplýva na rodičov, organizujú sa burzy
práce, dni otvorených dverí, čo znamená že je to práca s rodičmi, lebo oni sa v konečnom
dôsledku rozhodujú kam svoje dieťa dajú na školu. Ďalej sa pokračuje v systému duálneho
vzdelávania. V školskom roku 17/18 bolo 561 žiakov v tomto systéme, najviac v regióne
Kysuce 205 žiakov, Turiec 148 žiakov a Orava 124 žiakov. K 15.9. by malo k nim pribudnúť
ďalších 389 žiakov, ktorí vstúpia do systému duálneho vzdelávania. Spolu ich bude 950.
V rámci optimalizácie štruktúry študijných odborov, to riešia hlavne pre zamestnávateľov,
ktorí potrebujú tieto pracovné sily. Zaradila sa preto nové odbory ako hutník - zlievač pre
Strednú odbornú školu polytechnickú Dolný Kubín – Kňažia, pre potreby zamestnávateľa.
Ďalej obchodného pracovníka pre Hotelovú akadémiu Liptovský Mikuláš, to znamená pre
CBA, COOP Jednota. Aj takýmto spôsobom sa snažia žiakov vtiahnuť do duálneho
vzdelávania a poskytnúť im štipendia a všetky možnosti, ktoré majú v zmysle zákona.
V oblasti koordinácie a regulácie odborného vzdelávania veľmi dobre pracuje Krajská rada
pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá má v súčasnosti 21 členov. Členovia sú aj
zástupcovia zamestnávateľov, firiem stavovských a profesijných organizácií. Pri zvyšovaní
kvalifikácie pedagógov podporujú riaditeľov škôl, aby zamestnancov hlavne odborných
učiteľov posielali na stáže do firiem. A to z dôvodu, aby vedeli podať žiakom presne
teoretické vedomosti, ktoré by žiaci vedeli v danej firme aj aplikovať. Ďalej je to intenzívna
spolupráca so zväzmi, cechmi. Minulý rok sa oceňovali absolventi učebných odborov. Boli
oceňovaní na základe kritérií, ktoré sa stanovali, a ktoré musia splniť. Za prítomnosti
stavovských organizácií, zväzov a cechov sú im odovzdávané tzv. Tovarišské listy, čo plynie
z minulosti, ak učeň skončil bol pasovaný za tovarišstva. Dodala, že to trochu zmodernizovali
a má to ohlas, pretože sa prihlásilo veľa žiakov zo súkromných a cirkevných škôl a niektorí
boli aj odmenení. Pri rozširovaní spolupráce s ostatnými zriaďovateľmi fungoval systém, že
ak potrebovali nejaké informácie požiadali o ne školy týchto zriaďovateľov. Táto spolupráca
by mala aj naďalej fungovať vo väčšej a širšej oblasti. Ďalej uviedla, že naplnenosť školských
internátov v roku 17/18 bola na 77,53%. To znamená, že kapacity sú a robí sa preto dosť, lebo
veľa týchto priestorov sa rekonštruuje. V rámci optimalizácie vyradili zo siete jeden školský
internát pri Spojenej škole Žilina – Bytčica. Internát už nefungoval 14 rokov a išlo už len
o administratívnu záležitosť. Ďalej sa snažia zlepšiť propagáciu služieb školských internátov,
tým že sú otvorené počas školských prázdnin a poskytujú ubytovanie pre verejnosť. Čím si
môžu získať finančné prostriedky. Pre ubytovaných žiakov a ich rodinných príslušníkov
ponúkajú internáty aj rodinné zľavy. Ďalej sa podporujú žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia v zmysle VZN o určení výšky príspevku, kde im môže samosprávny kraj odpustiť
alebo znížiť príspevok, ktorý má rodič hradiť na školský internát. Informovala, že minulý
školský rok takto vybavili 4 žiadosti. V roku 2017 zmodernizovali internáty za 44 113, 86 €
a Investičné akcie predstavovali sumu 541 651, 81 €. K 31.7.2018 je naplánovaných
1 100 000 €. Pokračuje sa teda ďalej v rekonštrukcii a modernizácii. Dodržiavanie materiálno
spotrebných noriem a a receptúry pri zostavovaní jedálneho lístka je veľmi dôležité, že
minulý rok začali pilotný projekt diétneho stravovania. Spojená škola na Rosinskej ceste
poskytovalo takéto stravovanie pre 20 žiakov. Ohlasy rodičov na toto stravovanie boli veľmi
pozitívne. Ďalej sa pokračuje v elektronizácií školských jedálni a podpore zapojenia sa do
rôznych projektov na zdravú výživu. V športe sa zamerali na zlepšenie technického stavu
športovej infraštruktúry a na výstavbu nových športovísk v rámci grantového programu –
Vráťme šport do škôl, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2017 sa takto podporilo 24 projektov
v sume 40 000 € a v roku 2018 bolo podporených 32 projektov v sume 57 000 €. Pri
revitalizácií športovísk boli zrekonštruované telocvične a úpravy podláh. V rámci výzvy VZN
č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu bolo v rámci programu Aktívny človek, aktívna
spoločnosť podporených 177 žiadostí v sume 157 356 €. V rámci športu sa kladie dôraz aj na
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vytváranie podmienok zmysluplného využívania voľného času. Organizuje sa Župná
kalokagatia, Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu samosprávneho kraja, Majstrovstvá
stredných škôl v zjazdovom lyžovaní, Môj slovenský športový idol atď.. Pri práci s mládežou
sa zvyšuje informovanosť žiakov o prevencii sociálno-patologických javov v rámci programu
– Škola bez tabaku, alkoholu a drog, kde bolo podporených 12 žiadostí v sume 4 800 €. Ďalej
podporujú voľný čas pre žiakov a zároveň aj aktivity, ktoré sa týkali voľného času
v súťažiach, ktorý vyhlasuje samosprávny kraj a aj aktivity v medzinárodnej geodetickej
súťaži. Súťaž organizuje Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline a bola podporená
v sume 11 000 €. Ďalej je to oceňovanie žiakov za mimoriadne úspech a výsledky, v rámci
súťaží bolo vytvorené ocenenie aj za vytvorenie webovej stránky k 100. Výročiu založenia,
ďalej nočný beh pre deti z Kambodže, ktorý organizuje Stredná odborná škola dopravná
v Žiline. Ďalej dodala, že podporujú žiacke školské rady a, že aktívne pracuje aj Krajský
stredoškolský parlament samosprávneho kraja, pre ktorý bol vyhlásený aj grantový program –
Mládež v pohybe, kde bolo podporených 6 žiadostí v sume 3750 €. Snažia sa debarierizovať
stredné školy, v súčasnosti je ich 12. V rámci IROP je schválených 11 projektov a dva
projekty sú ešte v štádiu hodnotenia. V rámci celoživotného vzdelávania sa obracajú hlavne
na centrá odborného vzdelávania prípravy, ktorých je 11. Ich cieľom je okrem toho, že
poskytujú výchovu a vzdelávanie pre svojich žiakov, poskytovať výchovu a vzdelávanie pre
žiakov okolitých stredných škôl, ktoré majú podobné zameranie. Okrem toho, že majú
vzdelávať pedagógov, majú poskytovať aj rekvalifikačné vzdelávanie. Takisto tu patrí aj
jazykové vzdelávanie. Sú 4 jazykové školy, jedna z nich má samostatnú právnu subjektivitu
a 3 sú pri stredných školách. V minulom školskom roku poskytli jazykové vzdelanie pre 906
dospelých a 1588 žiakov základných a stredných škôl. V rámci projektovej činnosti bolo 7
úspešných projektov, ktoré sa týkali propagácie odborného vzdelávania, finančnej
gramotnosti, výchovy k podnikaniu, zdravia a bezpečnosti, enviroprojektov a grafickývh
systémov. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko bola jedna
zapojená škola, kde je projekt zapojený na medzinárodnú podporu a propagáciu remesiel
a vytvorenie atraktívnych remesiel cestovného ruchu. Ďalej v rámci cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovensko, kde sú zapojené dve stredné školy, kde cieľom je zvýšiť kvalitu prípravy
pedagógov pre potreby 21. storočia a zároveň zvýšiť kvalitu výučby v oblasti programovania
CNC strojov. V rámci stratégie 2018 – 2022 sa stanovili ciele ako podporovať centrá
odborného vzdelávania a prípravy, rekonštruovať a modernizovať budovy, sledovať,
vyhodnocovať a znižovať stav záväzkov škôl, podporovať zvýšenie vlastných príjmov
a v rámci príslušného VZN finančne podporovať cirkevných a súkromných zriaďovateľov a aj
ich kontrolovať akým spôsobom vykladajú s finančnými prostriedkami. V školskom roku
17/18 sa v legislatíve pripomienkoval zákon o odbornom vzdelávaní, školský zákon, zákon
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o pedagogických zamestnancoch,
ktorý je úplne nový s účinnosťou od 1.9.2019 a zákon o financovaní. Samosprávny kraj na
základe dlhodobého tlaku riaditeľov, ktorý sa v praxi stretávajú s problémom zápisu žiakov na
školy, prerokovala Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu návrhy legislatívnych
zmien, ktoré sa týkali presunu prijímacích skúšok žiakov základných škôl na stredné školy,
vyhodnotenia a prepracovania kritéria testovania 9. Dodala, že testovanie 9 nepovažujú za
objektívny ukazovateľ pri prijímaní žiakov na základnú školu o čom svedčia aj testy kvality,
ktoré sa robili na gymnáziách a stanovenie jednotného termínu zápisu žiaka na strednú školu.
Pri vyhodnotení strategických cieľov je stanovených 9 hlavných a 67 čiastkových. Uviedla, že
sa im podarilo naplniť 66 cieľov. Stratégia bola zaslaná na pripomienkové konanie všetkým
stredným školám, Krajskej rade, Územnej školskej rade. Dodala, že dostali 35 pripomienok,
z toho akceptovali 20 a neakceptovali 15.
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Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Ľudmila
Chodelková.
Poslankyňa Chodelková ocenila takto pripravený materiál riaditeľky odboru školstva
a športu. Uviedla, že je jasne nastavená stratégia v školstve. Avšak pripomenula aj pár
pripomienok, ktoré na komisii školstva a športu povedal pán Milata. Preto z komisie vzišla
požiadavka, aby pán Milata na najbližšom rokovaní komisie školstva a športu predložil návrh
zmien, ktoré sa budú týkať regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách
v samosprávnom kraji na roku 2018 – 2022. Dodala, že jednou z pripomienok bolo
vypracovanie Dodatku č. 2 a predložený materiál sa viac zdokonalil.
Riaditeľka odboru školstva a športu dodala, že tento materiál Dodatok č. 1 bol čisto
vyhodnotením činnosti naplánovanej na roky 2018 – 2022 a aktivity, ktoré by chceli robiť, je
ťažké hodnotiť po roku, ak sú ciele rozpracované na 5 rokov dopredu. Zároveň dodala, že
nemajú problém komunikovať s pánom Milatom a všetky pripomienky majú dvere otvorené.
Dodatok č. 2 vypracujú určite, pretože je to ich zákonná povinnosť. Upresnila, že tam chýbalo
vyhodnotenie činnosti za jednotlivé kapitoly. Na záver súhlasila a dodala, že je to materiál,
s ktorým sa pracuje a spolupráci sa nebránia.
Predsedníčka dodala k programu diétneho stravovania, že uvažujú aj o druhom
projekte – vytvoriť receptúry zo súm, ktoré sú k dispozícii a vytvoriť receptúry hlavne
z hľadiska výživy nutričných hodnôt. Obedy chcú zamerať hlavne na kvalitu a o tom budú
časom informovať. K stratégii výchovy a vzdelávania dodala, že vnímajú nedostatok
všeobecnej práce s mládežou. Predpokladá, že aj toto bude súčasťou nového dodatku alebo
novej stratégie.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 24/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom
samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok
2017/2018“.
Výsledok hlasovania 23:

Za: 41 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

K bodu 20
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zdržalo sa: nikto,

Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Janka Školová (ďalej len ,, riaditeľka
odboru školstva a športu“) predložila Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej
školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Uviedla, že
vzhľadom na to, že ide o novú školu Štatistický úrad pridelil listom zo dňa 15.8. Strednej
priemyselnej škole informačných technológii Kysucké Nové Mesto nový identifikačný údaj.
Na základe tejto skutočnosti sa predkladá tento Dodatok, aby zriaďovacia listina tejto školy
bola úplná.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 25/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 02557/2018/OŠaŠ-68 zo dňa 02.07.2018 Strednej priemyselnej
školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto Dodatkom č.
1, kde sa dopĺňa údaj o identifikačné číslo školy: 51906201.
Výsledok hlasovania 24:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 21
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Ing. Iveta Ďurišová (ďalej len ,, riaditeľka odboru
sociálnych vecí“) predložila Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na úvod poprosila poslancov
o schválenie Dodatku k zriaďovacej listine pre Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké
Nové Mesto. Ako dôvod uviedla doplnenie novej sociálnej služby Špecializované
poradenstvo pre osoby trpiace Alzheimerovou chorobou. Následne požiadala aj o schválenie
dodatku Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia pre seniorov Zákamenné.
V dodatku sa mení názov na Centrum sociálnych služieb Zákamenné a mení sa adresa,
nakoľko obecný úrad upresňuje popisné čísla. Na záver dodala, že číslo tohto dodatku bude 7.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 26/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. októbra 2018:
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Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 9 Centra sociálnych služieb Fantázia, Kysucké
Nové Mesto
 Doplnenie sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo s miestom
poskytovania ambulantnej formy na Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto a
Horný Vadičov 54 a terénnej formy na území okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a
Žilina.

Uznesenie 27/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019:
Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 7 Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov Zákamenné, Zákamenné
 Zmena názvu organizácie z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
Zákamenné na Centrum sociálnych služieb Zákamenné;
 Zmena sídla organizácie zo Zákamenné 559, 029 56 Zákamenné na Ulica Vyšný
Koniec 559/55, 029 56 Zákamenné;
 Zmena miesta poskytovania sociálnej služby v Domove sociálnych služieb zo
Zákamenné 559 na Ulica Vyšný Koniec 559/55, Zákamenné;
 Zmena miesta poskytovania sociálnej služby v Špecializovanom zariadení zo
Zákamenné 559, Zákamenné na Ulica Vyšný Koniec 559/55, Zákamenné.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania 25:

Za: 39 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 22
Riaditeľka odboru sociálnych vecí predložila Správu o projekte ALZHEIMER –
GERONTO CENTRUM MOŠOVCE „POD LIPAMI“ a schválenie jeho realizácie. Požiadala
o schválenie výnimočného projektu vybudovania Alzheimerovho centra v obci Mošovce pri
Turčianskych Tepliciach. Uviedla, že to bol donedávna prebytočný majetok samosprávneho
kraja, v ktorom bola Spojená stredná škola. Táto škola bola zrušená a vznikla tak možnosť pre
sociálne služby zriadiť nové zariadenie. Pretože majú v súčasnosti veľký spád žiadostí
seniorov a hlavne trpiacich demenciami, z ktorých najhlavnejšou je Alzheimerova porucha. Je
to až vo výške 80% všetkých žiadostí, ktoré im boli zaslané. Rozhodli sa preto využiť túto
možnosť a zriadiť zariadenie pre 40 ľudí trpiacich Alzheimorovou chorobou a zároveň by
chceli zriadiť aj jednu časť v objekte pre Gerontopsychiatrické oddelenie pre 32 ľudí. Dodala,
že tento areál je veľmi pekný pre takýchto ľudí a skladá sa zo 4 objektov. V objekte bývalej
strednej školy by malo byť Alzheimerove centrum, v objekte internátu by boli
Gerontopsychiatrické lôžka, spoločná recepcia by slúžila ako recepcia a zároveň ako
rehabilitačný úsek, ktorý by bol spoločný pre obe služby. V areáli je aj malý domček,
v ktorom by chceli vytvoriť určité ubytovacie zázemie pre rodiny, ktoré by týmto spôsobom
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navštevovali svojich príbuzných. Dodala, že touto myšlienkou sa zaoberajú už dlhšie. Pretože
už sa s touto chorobou stretajú často a túto chorobu môžu definovať ako epidémia. Oznámila,
že sa zúčastnila medzinárodného sympózia, kde túto chorobu označili za celosvetový
problém. Všetky štáty sa týmto zaoberajú a vytvárajú tieto špecializované zariadenia.
Vybudovanie tohto zariadenia by bolo lastovičkou a vytvorením niečoho unikátneho na
Slovensku, pretože sa takéto zariadenie na Slovensku ešte nenachádza. Občania
s Alzheimerovou poruchou sú v súčasnosti umiestňovaní do špecializovaných zariadení, ale
nie sú čisto zamerané len na túto chorobu. Preto by bolo toto zariadenie špecializované na túto
chorobu aj so svojimi zamestnancami a aj lekárom. Ďalej uviedla, že dostali súhlasné
stanovisko od hlavného odborníka pre psychiatriu z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny, súhlasné stanovisko pána prednostu psychiatrickej kliniky v Martine, majú
predrokovanú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Skonštatovala, že nič nebráni prípravnej
fáze len súhlas poslancov na realizovanie takéhoto výnimočného projektu.
Predsedníčka doplnila, že ide o veľký projekt, ktorý sa rozdelil na dve časti. Jedna je
zdravotná a druhá je sociálna. Dodala, že je sama zástankyňou menších zariadení a je to pre
ňu zadosťučinením, že je snaha rozvíjať aj domácu starostlivosť. Označila, že je to z dôvodu
neriešených ambulatných služieb. Následne poprosila poslancov o podporu a dodala, že
v piatok má riaditeľka zdravotníctva už prvé rokovanie so zdravotnou poisťovňou, kde by už
mali konkrétne riešiť prípadné zazmluvnenie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ľubomír Bechný,
Tatiana Červeňová, Anna Verešová, Vojtech Koleják a Štefan Kristofčák.
Poslanec Bechný poďakoval za tento projekt. Uviedol, že tento objekt v Mošovciach
pozná, a že Mošovčania veľmi trpeli kvôli chátrajúcej škole. Dodal, že tento projekt podporí.
Poslankyňa Červeňová oznámila, že komisia sociálnej pomoci a rodiny opakovane
prerokovala tento projekt. Naposledy na svojom zasadnutí 3. septembra. Uviedla, že
rozoberali, či je to vhodné riešenie, pretože sa tam budú vyžadovať vysoké náklady nielen na
prestavbu ale aj na budúcu prevádzku a odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú.
Dodala, že s členmi komisie sa nakoniec dohodli, že je to najlepšie riešenie, ktoré
samosprávny kraj bude realizovať. Do budúcnosti bude vhodné v jednotlivých obciach
uvažovať o takýchto menších centrách. Nakoniec uviedla, že sa jedná o výnimočný
celoslovenský projekt a komisia ho podporila.
Poslankyňa Verešová uviedla, že viackrát na komisii sociálnej pomoci a rodiny
hovorili k tomuto projektu. A je spokojná s tým, že sa k Alzheimerovmu centru pripojila
ďalšia cieľová skupina, ktorej sa bude pomáhať. Dodala, že rokovania k tomuto centru neboli
vždy naklonené, ale iba preto, že je tu niečo zanedbané celé desaťročia, keď je tu taká
obrovská potreba pobytových služieb. Keďže má riaditeľka odboru sociálnych vecí na stole
kvantum žiadostí, musia promptne reagovať a rýchlo riešiť túto krízu. Skonštatovala, že vždy
tu bude dopyt po pobytových službách, ak sa nezačnú robiť ambulantné služby, včasná
intervencia, pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, terénna služba priamo
v rodinách v prirodzenom prostredí. Ak sa toto zanedbá, bude sústavne existovať viac a viac
žiadostí o pobytové služby. Dodala, že sú v roku 2018 a trendy už dávno existujú, aby boli
v rodinách a v teréne. Nakoniec uviedla, že zahlasuje za tento návrh, aby toto vyriešili a
pomohli rodinám a do budúcnosti pri ďalších plánoch hlasovaniach je potrebné hlasovať za
terénne služby a ambulantnú starostlivosť.
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Poslanec Koleják uviedol, že tento návrh prerokovávali aj na komisii zdravotníctva.
Členovia komisie požadovali vyjadrenia a súhlasy hlavných odborníkov a prednostu
psychiatrickej kliniky v Martine. Dodal, že nejde len o sociálne lôžka, ale sú tam aj lôžka
zdravotno – sociálne. Rokuje sa aj so zdravotnou poisťovňou, z ktorej sú tiež pozitívne
ohlasy. Fakultná nemocnica v Martine nemá geriatrické lôžka, preto to bude vhodný typ
spolupráce zariadenia s touto nemocnicou. Ohľadne nákladov na zriadenie skonštatoval, že
bude určite možnosť na požiadanie o dotáciu Ministerstvo zdravotníctva. Nakoniec dodal, že
plne podporujú tento návrh aj členovia komisie zdravotníctva.
Predsedníčka dodala, že už existujú rokovania s Ministerstvom zdravotníctva, kde sa
predložila požiadavka o finančnú podporu pre výstavbu tohto centra, ale ešte veľa rokovaní
ich čaká.
Poslanec Kristofčák uviedol, že sa do rozpravy nehlásil ako poslanec, ale ako občan
tejto republiky, ktorý má doma matku s najvyšším stupňom tohto postihnutia. Dodal, že je
to hrozná choroba a v mene všetkých takto postihnutých rodín veľmi poďakoval. Jeho matka
bola vyše 50 rokov zubárka a dnes ho nepozná, čo je naozaj hrozné. Nakoniec poďakoval za
to, že sa ide niečo takéto robiť pre týchto občanov.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Grapa. Uviedol, že tiež dochoval matku
s ťažkým postihnutím tejto choroby, a že takýchto ľudí máme oveľa viac. Pri prečítaní
dôvodovej správy sa dočítal, že nad 60 rokov je ich 18% a nad 65 rokov 22% alebo 25%.
Skonštatoval, že je to strašne veľa. V centre bude umiestnených pár ľudí a o tieto miesta bude
veľká bitka. Bude ho treba v okresoch a aj v domovoch opatrovateľskej služby, domovoch
dôchodcov kde sú teraz umiestnení, brať ako metodické centrum. To bude len tá špička, ktorá
sa tam dostane. Preto treba urobiť domácu opatrovateľskú službu alebo pomoc. Celosvetový
trend je taký, aby pacienti ostávali doma v prirodzenom prostredí a nemuseli si zvykať na
úplne iné podmienky. Nakoniec dodal, že sa stotožňuje s tým, aby sa zamerali na
deinštitucionalizácia zariadenia a na prevenciu.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 28/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
správu o projekte Alzheimer – geronto centrum Mošovce „Pod Lipami“,

2.

schvaľuje
realizáciu projektu Alzheimer – geronto centrum Mošovce „Pod Lipami“.

Výsledok hlasovania 26:

Za: 40 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

Predsedníčka poďakovala za prijatie uznesení, pretože je to veľká výzva pre
samosprávny kraj s nemalými finančnými prostriedkami a prevádzkou.

K bodu 23
Riaditeľka odboru sociálnych vecí predložila Informáciu o výsledku kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky s názvom „Sociálne služby pre
seniorov“ a o prijatých opatreniach. Informovala, že kontrola prebehla v mesiacoch apríl – júl
a kontrolovali sa zariadenia, kde sa prevažne poskytujú služby našim seniorom. Kontrola bola
zameraná na programové dokumenty, financovanie a na kvalitu. Z výstupov kontroly bol
spracovaný protokol, v ktorom bola vytknutá koncepcia sociálnych služieb, ktorá bola
vypracovaná v roku 2004 a bola aktualizovaná len jedenkrát. A to v roku 2009 a
nedochádzalo teda k pravidelnému informovaniu poslancov a zastupiteľstva. Napriek tomu
táto koncepcia bola nadčasová a so základnými programovými dokumentmi vlády našla vždy
nejaký prienik. Ďalším nedostatkom boli dokumenty zverejnené na webovej stránke, za
ktorými sa nič neskrývalo. Dodala, že tie vymazali ešte počas trvania kontroly. Ďalej
zverejnené informatívne dokumenty boli zverejnené vo wordovom formáte, ktoré si môže
hocikto upraviť, a preto sa prekonvertovali do formátu PDF. Ďalším vytknutým nedostatkom
bolo to, že zariadenia trpia značným modernizačným dlhom. Čo sa prejavuje v starých
skriniach , posteliach, stoličkách a stoloch, a preto v tretej úprave rozpočtu dali zariadeniam
financie, aby si aspoň to najakútnejšie poriešili ešte do konca tohto kalendárneho roka. Ďalej
uviedla, že pozitívom tohto protokolu bolo vyzdvihnutie vízie 22+. Podľa vyjadrení kontroly
je to vízia nevídaného rozsahu a kvality na Slovensku. Preto v intenciách tejto vízie sa bude
tvoriť nová koncepcia rozvoja sociálnych služieb v samosprávnom kraji. Dodala, že na tejto
koncepcii sa už pracuje a vynasnažia sa, aby táto koncepcia bola tak kvalitná a v takom
formáte ako zákon vyžaduje.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Tatiana
Červeňová.
Poslankyňa Červeňová oznámila, že komisia prerokovala túto správu. Poďakovala sa
riaditeľke odboru sociálnych vecí a všetkým jej pracovníkom tohto odboru. Na záver dodala,
že apeluje na vedenie úradu, aby boli pracovníci odboru aj finančne ohodnotení za tieto
výsledky.
Predsedníčka dodala, že z kontroly mala pozitívny pocit a je rada, že Národný
kontrolný úrad si všimol víziu 22+. Doplnila, že nedostatky boli naozaj malé a niektoré z nich
sú už opravené.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 29/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
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informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
s názvom „Sociálne služby pre seniorov“ a o prijatých opatreniach.
Výsledok hlasovania 27:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 24
Riaditeľka odboru sociálnych vecí predložila Informáciu o výsledku vykonania
previerky dodržania zákonnosti v postupe a rozhodovaní Žilinského samosprávneho kraja v
konaniach vo veci odkázanosti na sociálnu službu. Informovala o kontrole Krajskej
prokuratúry, ktorá kontrolovala zákonnosť vo veciach konania odkázanosti na sociálnu
službu. Kontrola si vybrala 30 náhodných rozhodnutí, ktoré dôsledne podstúpili previerku.
Skonštatovala, že nebola nájdená žiadna chyba. Čo znamená, že rozhodnutia, ktoré sa
vydávajú sú v zmysle a intenciách zákona o správnom konaní aj zákona č. 448/2008
o sociálnych službách.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 30/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informáciu o výsledku previerky dodržania zákonnosti v postupe a rozhodovaní Žilinského
samosprávneho kraja v konaniach vo veci odkázanosti na sociálnu službu vykonanej Krajskou
prokuratúrou Žilina.
Výsledok hlasovania 28:

Za: 35 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 25
Riaditeľ odboru dopravy Ing. Ivan Mokrý (ďalej len ,,riaditeľ odboru dopravy“)
predložil Správu o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie
zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2019. Informoval, že
predložená správa popisuje prípravu organizácie Správy ciest Žilinského samosprávneho
kraja na zimnú údržbu ciest. Uviedol, že táto organizácia vykonáva údržbu ciest I. triedy
v kraji mimo úseku štátnej cesty č. 11 a 12 v okrese Kysucké Nové Mesto, Čadca. Taktiež 3
úseky rýchlostných komunikácii R3, na Orave dva úseky a jeden v oblasti Turca. Dodal, že
v ďalšej časti je v tabuľkovej forme uvedený počet pracovníkov, ktorí sú zaradení do zimnej
údržby. Je to 203 stálych pracovníkov, potrebné je doplnenie o 41 vodičov, ktorí budú túto
činnosť vykonávať v zimnom období. Ďalej je uvedený prehľad techniky, ktorá sa pripravuje
na zimnú údržbu. Z tejto techniky je v zmysle zmluvy vyčlenených 45 sypačov a 13
nakladačov na údržbu ciest I. triedy. Ďalej uviedol, že narástla príprava predzásobenia
materiálu zimnej údržby na 67% z celkovej predpokladanej potreby chemického materiálu
a 69 % inertného materiálu.
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Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Erik Gemzický,
Zdenko Kubáň a Jozef Grapa.
Poslanec Gemzický požiadal o informácie zabezpečenia zimnej údržby možnej
obchádzkovej trasy, ako to bolo povedané 21. augusta v tlačovej správe Partizánskej Ľupče
Liptovskej Osady. Pýtal sa, či tam bude pravidelnejšia údržba tejto cesty III. triedy, nakoľko
vie, že to nie je teraz až taká priorita.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík. Uviedol, že zatiaľ
sa nevie, či sa bude táto obchádzková trasa realizovať, lebo sa čaká, čo odpovie predseda
vlády a Ministerstvo dopravy. Bol im zaslaný list, ale ešte stále nemajú odpoveď. Nakoniec
dodal, že ak by sa táto obchádzková trasa robila, tak až tak na budúci rok.
Predsedníčka doplnila, že ak sa bude realizovať táto obchádzková trasa, musí byť aj
s týmito bezpečnostnými prvkami, pretože to bez toho nie je možné.
Riaditeľ odboru dopravy doplnil, že by tieto podmienky mali byť splnené a pre jej
údržbu by sa predovšetkým využívala využiteľná technika z jednej aj druhej strany, keď by
sa vozidlá vracali. Počíta sa s tým, že by plynule prechádzali z kopca. Následne dodal, že
Správa ciest by si musela prepočítať, či by bolo potrebné doplnenie ďalšej techniky.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Gemzický. Uviedol, že mu bolo z časti
odpovedané. Predchádzala by k tomu teda nejaká ekonomická analýza, koľko by to stálo.
Poslanec Zdenko Kubáň uviedol, že jeho obec je pravidelne atakovaná, čo sa týka
v zime snehu a podobne, tak práve preto dúfa, že sú dobre pripravení. Ďalej sa opýtal, že pred
polrokom im pribudla na priechode nejaká kamera s nejakým zariadením. Opýtal sa kde sa to
všade umiestňovalo, a že by bolo dobré, aby starostovia mali k tomu prístup, aby to vedeli
využiť. Nakoniec požiadal o vysvetlenie, lebo nevie ako to funguje a k čomu to slúži.
Riaditeľ odboru dopravy vysvetlil, že je to zariadenie, ktoré zabezpečuje sčítanie
dopravy. Vie rozčleniť dopravu na vozidlá osobné, nákladné, stredne ťažkú dopravu a ťažkú
dopravu. Zaznamenáva aj rýchlosť, ktorou prechádzajú. V prípade, že sa osádza takéto
zariadenie, oboznamuje sa s touto skutočnosťou obec, starostovia obcí, aby v prípade otázok
od obyvateľov vedeli, že sa týmto spôsobom zisťuje len profilový prieskum koľko vozidiel
prejde tadiaľ za 24 hodín. Je to rozdelené na jednotlivé hodiny. Dodal, že je to podklad pre
plánovanie údržby ciest a podklad pre orgány polície, pre oznámenie nedodržania povolenej
rýchlosti vozidiel na prejazd.
Poslanec Grapa uviedol, že pripravenosť je nadštandardná okrem Liptova, ale tam
sa chémia bude ešte dopĺňať a zabezpečovať. Vyjadril sa, že dúfa, že sa podarí nájsť
dočasných vodičov na zimnú údržbu. Či už z poľnohospodárskej výroby alebo zo
stavebníctva, keď bude cez zimu útlm. Dodal, že platy vodičov sa upravili a vďaka tomu ich
vedia zabezpečiť na Správe ciest. Nie je to jednoduché, lebo konkurencia je silná.
Pripomenul, že životnosť vozidiel nie je uvedená v mesiacoch ale v rokoch. Dodal, že keby
sa sústavne neobnovovala technika, dostali by sa do strašnej situácie. Preto to pripomína, aby
na ďalšom zastupiteľstve mysleli na dopravu a novú techniku. Ďalej pridal jednu pripomienku
ku Kysuckému Novému Mestu. Dodal, že nie je pravda, že sa to nestihne z tohto
plánovacieho obdobia 2020 + 2, lebo privádzač do Kysuckého Nového mesta by sa mal začať
stavať v roku 2020. Budúci rok by sa malo robiť výberové konanie podľa nového
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harmonogramu. Všetky peniaze sú už z IROP na dopravu rozhodené, takže sa bude musieť
diaľnica D3 riešiť už z nového IROP. Dodal k pripomienke poslanca Mičiana, že sa stihne
urobiť aspoň ten privádzač do Kysuckého Nového Mesta, kým sa skončí zmluva. Ďalej
spomenul, že miesto prevádzky alebo závodu, kde ide diaľnica je už to odpredané Národnej
diaľničnej spoločnosti a bude sa musieť porozmýšľať ako zabezpečiť zimnú údržbu
Kysuckému Novému mestu.
Riaditeľ odboru dopravy vysvetlil, že otázka strediska Kysuckého Nového mesta
bola aj predmetom rokovania dopravnej komisie. Uviedol, že je potreba doriešiť budúcnosť
tohto strediska, či bude v súčasných alebo v nových priestoroch. Ďalej upriamil pozornosť na
vekový stav a štruktúru vozidiel. Pretože je dôležité, čo bude ďalej so zmluvou na údržbu
ciest I. triedy. A aj preto v dôvodovej správe zdôraznil vozidlá určené na zimnú údržby, ktoré
sú určené na údržbu ciest I. triedy. Na základe toho je dôležité aj rozhodovanie toho koľko
techniky a koľko druhov techniky bude treba pre organizáciu samosprávneho kraja
zaobstarať.
Predsedníčka otvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 31/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o príprave správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej
údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2019.
Výsledok hlasovania 29:

Za: 34 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 12 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 26
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík predložil Správu o
činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018.
Informoval, že za 1. polrok plánovali celkom 13 kontrol, čo aj splnili. Aj keď v neskoršom
časovom okamihu, keďže spolupracovali pri výkone kontrol s úradom, hlavne pri kontrole
SAD a v jednom zariadení sociálnych služieb. Uviedol, že celkovo bolo zistených 107
kontrolných zistení pri 137 kontrolných porušeniach Všeobecne záväzných právnych
predpisoch. Čo je zhruba 10 porušení na jednu kontrolu. V predloženom materiály sú uvedené
presnejšie zistené porušenia. V grafe je uvedené konkrétne koľko kontrol sa v akom okrese
vykonalo a koľko je tam zariadení. Pri štruktúre kontrol sa zamerali hlavne na kultúru
a školstvo. Z druhov porušení bolo najviac zo zákona o účtovníctve a opatrenia Ministerstva
financií. Z najzávažnejších to boli porušenia finančnej disciplíny, zverejňovanie objednávok,
faktúr a zmlúv. V zariadeniach samosprávneho kraja bolo pri finančných kontrolách zistených
16 zistení na jednu kontrolu. Materiál ďalej popisuje prehľad ďalších bodov. V tabuľke č. 1
obsahuje prehľad jednotlivých zariadení podľa okresov. V tabuľke č. 2 obsahuje konkrétny
prehľad všetkých zistení konkrétnych kontrol.
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Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Následne dala
hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 32/8
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti
za 1. polrok 2018.

útvaru

Výsledok hlasovania 30:

hlavného

kontrolóra

Žilinského

Za: 33 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 13 hlasov.

samosprávneho

kraja

zdržalo sa: nikto,

K bodu 27
Predsedníčka požiadala tých poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby sa
Prihlásili.
Prihlásili sa poslanci Jaroslav Barok, Dušan Hrivnák a Rudolf Urbanovič.
Poslanec Barok predostrel dve interpelácie. K prvej uviedol, že pozvánky na akcie
a výberové konania sú im doručované veľmi neskoro. Napríklad mu v piatok oznámili, že
v pondelok je nejaká komisia, ktorej sa samozrejme nemohol zúčastniť. Požiadal, aby sa
pozvánky posielali skôr, lebo na akcie sú termíny známe už dopredu. K druhej uviedol, že či
by bolo možné schváliť termíny zastupiteľstva dopredu na celý rok. Lebo takto si vie človek
lepšie rozplánovať čas v kalendári. Dodal, že potom by sa viacerí zúčastnili zastupiteľstva,
lebo zakaždým niekto chýba.
Predsedníčka dodala, že prvú interpeláciu si poznamenala. K druhej uviedla, že sa
budú snažiť urobiť rozpis zastupiteľstiev na celý rok. Sú však ovplyvnení mestskými
zastupiteľstvami mesta Žilina, mesta Martin a prácou našich poslancov. Poslanci v NR majú
jasný kalendár na celý rok a mestské zastupiteľstvá sú problematické. Následne dodala, že
ambíciou je vytvoriť ročný plán zasadnutí.
Poslanec Hrivnák uviedol, že bol na stretnutí s riaditeľkou Strednej odbornej školy
pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Preto v jej mene aj svojom interpeloval vo veci
vyčlenenia finančných prostriedkov pre školský internát Strednej odbornej školy
pedagogickej v Turčianskych Tepliciach na zakúpenie nových postelí. V súčasnosti používané
sú už staré 30 rokov a nespĺňajú adekvátne svoj účel. Žiaci si musia nosiť svoje vlastné
matrace z domu, čo nerobí dobré meno škole a ani Žilinskému samosprávnemu kraju. Prosím
preto o výmenu postelí. Ak nebude možné uskutočniť plošnú výmenu, prosím o výmenu
postelí na etapy.
Poslanec Urbanovič predložil interpeláciu za poslanca Jána Blcháča. Uviedol, že
poslanec Blcháč je primátor mesta a má zriadený poradný orgán - radu starších. Na tomto
zasadnutí bola vznesená požiadavka, ktorú v jeho mene interpeloval. Interpeloval vo veci
zlepšenia situácie a kvality interného oddelenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr.
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Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Požiadavka sa netýka jednotky intenzívnej
starostlivosti, s ktorou je všeobecná spokojnosť. Nemocnica si kvalitne plní funkciu v
zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti v okresnom meste Liptovský Mikuláš v
existujúcej štruktúre oddelení a to aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja ako
zriaďovateľa. Dlhodobo, naposledy začiatkom septembra som dostal podnet, aby sme sa
zaoberali kvalitou interného oddelenia v tomto zdravotníckom zariadení. Preto chcem
požiadať predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja o preverenie tohto stavu a o následné
prijatie príslušných opatrení (materiálnych, personálnych,...) na zlepšenie situácie na internom
oddelení v prospech pacientov, ktorí sú na fungovanie oddelenia odkázaní.

K bodu 28
Predsedníčka otvorila bod Rôzne, do ktorého sa prihlásili poslanci Michal Slašťan,
Ján Prílepok a František Výrostko.
Poslanec Slašťan uviedol, že sa predsedníčka zúčastnila za samosprávny kraj 5. – 6.
septembra a on za mesto Ružomberok v poľskej Krynici Medzinárodného ekonomického
fóra. Tam sa podpisovala dohoda dvoch samosprávnych krajov Slovenska. Žilinského,
Prešovského a dvoch poľských. Informoval, že bolo veľmi dôstojné vystúpenie
samosprávneho kraja. Dodal, že veľa informácií určite poslanci zaevidovali na Facebooku
alebo v novinách. Bolo tam 6000 delegátov a veľa médií. Nakoniec skonštatoval, že je dobré
keď sa takto prezentuje samosprávny kraj.
Predsedníčka dodala, že sa naozaj zúčastnila Ekonomického fóra, a že tohto fóra sa
zúčastnila ešte ako podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej Republiky. Uviedla, že bolo
zaujímavé, ako maršalek poľského Sejmu inicioval vytvorenie stáleho Slovensko – poľského
fóra. Rozoberali by tam problémy jednotlivých krajín. Informovala, že bola podpísaná
dohoda o spolupráci, ktorú podpísal maršalek poľského Sejmu za Poľsko, za Slovensko
predseda Slovensko - poľského priateľstva, za poľskú stranu predseda Slovensko - poľského
priateľstva, dva poľské maršalkovské úrady a dva slovenské samosprávne kraje. Platforma,
ktorá sa ma vytvoriť, by mala slúžiť na prediskutovanie aj kultúrnych, historických aj
hodnotových tém. Skonštatovala, že je cťou byť v takomto fóre. Prvá akcia by sa mala konať
už na Slovensku. O zorganizovanie sa podujala Katolícka univerzita k 100. výročiu vzniku
Československej republiky a zároveň k 100. výročiu vzniku Poľska. Na záver dodala, že
v rámci Ekonomického fóra sa vytvorila platforma európskych zástupcov samospráv, ktorá
funguje už 8 rokov. V rámci tohto fóra sú pozívaní zástupcovia miest a obcí samosprávnych
krajov. Rozoberajú Karpatskú stratégiu a nové veci, ktoré prináša dnešná doba. Diskutujú aj o
témach Východného partnerstva s Ukrajinou a o spolupráci s Rumunmi.
Poslanec Prílepok pripomenul, že na začiatku zastupiteľstva sa dozvedeli, že kvôli
vyjadreniam poslancov, odchádzajú niektorí zamestnanci z úradu. Ďalej uviedol, že aj ich
región navštevujú riaditelia úradu. Aj keď ich poprosil, že ak pôjdu na obhliadku konkrétneho
problému, aby ho dopredu informovali. Zo sociálnych sietí sa dozvedel, že ho odignorovali a
nedali mu tú spätnú väzbu. Dodal, že práve preto sú zvolení za poslancov, aby mohli tie
problémy v teréne riešiť, a aby mohli byť pritom keď sa tie riešenia hľadajú.
Poslanec Výrostko uviedol, že sa veľmi dlho zdržali pri bode o odvolávaní riaditeľky
galérie z Liptova. Po ďalších debatách s poslancami, si pozreli Uznesenia z roku 2011.
Odkedy po 4 rokoch sa odvolávajú riaditelia. Pripomenul, že je tam napísané, že je to obdobie
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od výkonu funkcie. Poverený riaditeľ, je tiež poverený do výkonu funkcie. Čiže to je od
poverenia alebo od menovania do funkcie. Preto požiadal, aby to pozrelo právne oddelenie
a upravilo. Aby sa do budúcnosti vyhli niektorým nedorozumeniam.
Predsedníčka na záver bodu Rôzne všetkých informovala, že boli na Ministerstve
kultúry. Tam rozoberali možnosť prevodu majetku Révayovského kaštieľa, kde by sa malo
zriadiť Turčianske múzeum. Snahou samosprávneho kraja je jeho získanie za čo najnižšiu
sumu s osobitným zreteľom zo strany Ministerstva kultúry. Dodala, že to znamená aj hľadať
zdroje na opravu. Plánom je využiť na túto opravu Nórske fondy. Ďalej informovala, že sa
dávalo 9 projektov cez IROP na opravu telocviční. Avšak ani jeden projekt nebol
samosprávnemu kraju schválený. A podobne na tom boli aj Trnavský a Banskobystrický
samosprávny kraj. Ostatným krajom bolo schválených od 2 – 5 projektov. Na záver dala
predsedníčka do pozornosti požiadavku, ktorá bola zaslaná poslancom mailom začiatkom
augusta. Boli požiadaní o spoluprácu a zaslanie návrhu na novelizáciu Rokovacieho poriadku
komisií a zastupiteľstva. Dodala, že očakávajú od poslancov pripomienky, ktoré majú zo
skúseností z rokovania komisií a zastupiteľstiev. Pretože cieľom samosprávneho kraja je, aby
rokovania boli, v čo najväčšej miere efektívne a precízne. Následne požiadala o zaslanie
týchto pripomienok na zmenu Rokovacieho poriadku do 30. septembra. Predsedníčka
informovala, že ďalšie rokovanie zastupiteľstva plánuje zvolať na 19. novembra 2018.
Dodala, že by to malo byť posledné zastupiteľstvo v tomto roku, kde sa bude schvaľovať
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. Ďalej informovala, že poslanec Kubáň a poslanec
Bechný poslali základ k hodnotiacim kritériám k VZN č. 46/2016. Návrh týchto kritérií bude
zaslaný všetkým poslancom, aby sa mohli v prípade záujmu k nim vyjadriť. Samosprávny
kraj ďalej zvažuje zmeniť nastavenie dotačnej schémy na základe skúseností, ktoré tento rok
nadobudli.
K bodu 29
Na záver pozvala poslancov na obed do priestorov jedálne úradu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť
a rokovanie ukončila.
Žilina 14. novembra 2018
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová v. r., zapisovateľka
Mgr. Róbert Kašša v. r., overovateľ
Ing. Peter Kašuba v. r., overovateľ
Mgr. Juraj Kavecký v. r., overovateľ
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