UZNESENIA
z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 22. apríla 2013

Uznesenie 1/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodu „Návrh na schválenie partnerstva
a spolufinancovania v rámci projektu ADViNTURE – Advancing Intermodal Tools for Urban
Regions“ za bod 13 ako bod 14 a bodu „Zmeny týkajúce sa výborov pre otázky zamestnanosti
zriadených úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny“ za bod 15 ako bod 17 s následným
prečíslovaním bodov programu 14 – 15 na 15 – 16 a bodov programu 16 – 18 na 18 – 20.

Uznesenie 2/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 18. februára 2013.

Uznesenie 3/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012.

Uznesenie 4/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012 podľa predloženého návrhu,
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b) celoročné hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012 bez výhrad,
c) usporiadanie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia ŽSK za rok 2012 vo výške
3 544 631,42 EUR,
d) prerozdelenie prebytku rozpočtu ŽSK do rezervného fondu vo výške 1 839 953,63 EUR,
e) prerozdelenie prebytku finančných operácii do fondu udržateľnosti vo výške 42 604 EUR,
f) podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení
neskorších predpisov nevyčerpané dotácie z roku 2012 vo výške 1 015 264,73 EUR
a nevyčerpané združené prostriedky vo výške 57 999,50 EUR sa zapoja do rozpočtu
v roku 2013 na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu.

Uznesenie 5/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2013 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie 6/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe článku 10
ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob jeho prevodu –
písm. e)
predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
z. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, tohto majetku:
nehnuteľný majetok vedený na LV č. 147, k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin:
• stavba (poliklinika II.) č. s.488 postavená na par. KN - C č. 999/2,
• pozemok parc. KN – C č. 999/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1110 m2,
ktorý je bližšie špecifikovaný spolu s príslušenstvom v znaleckom posudku č. 88/2011 zo
dňa 14.12.2011, ktorý vyhotovila znalkyňa Vlasta Kolenová, Na Podstráni 2669, Kysucké
Nové Mesto
kupujúcemu:

Poliklinika II Martin, s.r.o., Mudroňova 14, Martin 036 01, Slovenská
republika, IČO: 46 950 893

za týchto podmienok:
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu :
- za nehnuteľný majetok: 248 540,00 €
1 460,00 €
- za hnuteľný majetok:
- vecné náklady (za znalecký posudok a poplatky): 629,00 €
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V kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti okrem ďalších podstatných náležitosti zmluvy,
účastníci zmluvy dohodnú, najmä:
1.

2.

3.

4.

Záväzok kupujúceho, že po dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušnej správy katastra a o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy
zachová účelové využitie objektu t.j. zabezpečí v predmete kúpy poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, ako bola poskytovaná do doby prevodu
vlastníckeho práva k predmetu kúpy podľa uzatvorených nájomných zmlúv s výnimkou
prípadu/ov, ak kupujúci preukáže, že bez vlastného zavinenia túto povinnosť nemohol
splniť, najmä ak zdravotná/é poisťovňa/e preukázateľne neuzatvoria písomné zmluvy s
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo nastanú iné nepredvídateľné okolnosti,
ktoré bránia kupujúcemu preukázateľne umožniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v predmete kúpy iným poskytovateľom. Táto povinnosť prechádza aj na právneho
nástupcu kupujúceho.
Povinnosť kupujúceho prevziať dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy
všetky existujúce platné a účinné zmluvy o nájme k tomuto majetku a vstúpiť do
postavenia prenajímateľa.
Povinnosť kupujúceho v lehote do 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy, do
predmetu kúpy – nehnuteľného majetku použiť sumu vo výške 70 000,00 € na opravy,
údržbu a investície do nehnuteľného majetku predmetu kúpy, ktoré budú súvisieť
s dohodnutým účelom, t.j. najmä s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom
v prvých 5-tich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy
katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpu je povinný na tento účel
z vyššie uvedenej sumy použiť najmenej 70 %. Táto povinnosť prechádza aj na právneho
nástupcu kupujúceho.
Bližšie podmienky preukázania splnenia tejto povinnosti si strany dohodnú v kúpnej
zmluve vrátane dojednania zmluvnej pokuty vo výške 30 % zo sumy určenej na
opravu, údržbu a investície, za nesplnenie tejto povinnosti a to primerane k výške
a k dobe, v ktorej má kupujúci dohodnutú sumu povinnosť použiť.
Povinnosť kupujúceho akceptovať zriadenie predkupného práva v prospech
predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva, ktorým je Žilinský
samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 na všetky
nehnuteľností nadobudnuté touto kúpnou zmluvou a to na dobu určitú na 10 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu
predkupného práva k predmetu kúpy Toto predkupné právo sa dojednáva ako vecné
právo – in rem, ktoré pôsobí aj voči nástupcom zmluvných strán.
V prípade, že bude chcieť kupujúci predmet kúpy predať alebo inak scudziť
vo vyššie dohodnutej dobe, bude povinný ponúknuť predmet kúpy osobe
oprávnenej z predkupného práva za týchto podmienok:
a) maximálne za kúpnu cenu, za ktorú predmet kúpy nadobudol od oprávneného
z predkupného práva v prípade, ak bude prevod uskutočňovať v dobe do 5 rokov od
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu predkupného
práva k predmetu kúpy,
b) maximálne za kúpnu cenu, za ktorú predmet kúpy nadobudol od oprávneného
z predkupného práva a cenu investícií vložených do nehnuteľností, o ktoré sa zvýšila
všeobecná hodnota týchto nehnuteľností uvedená v znaleckom posudku č. 88/2011
v prípade, ak bude prevod uskutočňovať v dobe od prvého dňa po uplynutí 5 rokov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení
vkladu predkupného práva k predmetu kúpy a najdlhšie do 10 rokov trvania
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5.

6.

7.

8.

predkupného práva; zvýšenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností sa vyjadrí novým
znaleckým posudkom, ktorý dá vyhotoviť ŽSK v čase realizácie predkupného práva,
c) ustanovenia uvedené v písm. a) a b) tohto odseku sa primerane použijú aj pre prípad,
že by kupujúci chcel previesť len časť predmetu kúpy, pričom ponúknutá kúpna
cena oprávnenému z predkupného práva za časť predmetu kúpy bude najviac vo
výške 70,68 % zo všeobecnej ceny dotknutej veci uvedenej v znaleckom posudku č.
88/2011.
Majetok nadobudnutý kúpnou zmluvou alebo jeho časť môže kupujúci previesť na inú
osobu alebo vložiť ako vklad do základného imania právnickej osoby počas doby trvania
predkupného práva len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
Predávajúci ŽSK môže vydať súhlasné stanovisko len s podmienkou, že nový nadobúdateľ
tohto majetku prevezme zmluvou všetky povinnosti kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej
zmluvy. Porušenie povinnosti podľa prvej vety tohto odseku je dôvodom na odstúpenie od
kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
Predávajúci (oprávnený z predkupného práva) je povinný vyjadriť sa k ponuke
viažucej sa k predkupnému právu a zaujať stanovisko podľa odseku 5 tohto uznesenia v
lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej ponuky na realizáciu predkupného práva
a žiadosti o vydanie stanoviska. V prípade, že ŽSK prijme ponuku z predkupného práva, je
povinný v lehote do 2 mesiacov od prijatia ponuky uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť
kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak:
a) kupujúci nesplní záväzok – zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas tak,
ako sa dohodne v kúpnej zmluve, alebo
b) kupujúci nebude akceptovať práva a povinnosti vyplývajúce z existujúcich
nájomných zmlúv (platných a účinných v čase podpísania kúpnej zmluvy, ktoré
budú uvedené v prílohe kúpnej zmluvy), alebo
c) kupujúci nedodrží dohodnutý účel (zabezpečenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti podľa odseku 1 tohto uznesenia), alebo
d) kupujúci prevedie majetok alebo jeho časť na inú osobu alebo vloží ako vklad do
základného imania právnickej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho.
Bližšie podmienky odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany dohodnú v kúpnej zmluve
vychádzajúc z podmienok, ktoré boli vstupom pri rokovaniach s kupujúcim.
Povinnosť predávajúceho zaplatiť kúpnu cenu a vecné náklady jednorázovo do 60 dní
od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami bezhotovostne na účet
predávajúceho.
Odôvodnenie:
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich
pozemkov od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba
prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným
subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci
pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné
prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov tieto
potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento majetok
ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji pre ŽSK
je:
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1. vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne
v takom rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe
existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania:
− ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
− ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
− lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade)
v závislosti od prejaveného záujmu potencionálnych kupujúcich,
2. snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej
rovnakú dostupnosť a rozsah,
3. snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú
starostlivosť,
4. snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom
zmluvných
dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné
prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým
podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Uznesenie 7/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe článku 10 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu – predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) z. č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov, tohto majetku:
nehnuteľný majetok vedený na LV č. 147, k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin:
• stavba (poliklinika I.) č. s.470 postavená na par. KN - C č. 766,
• pozemok parc. KN – C č. 766, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3611 m2,
ktorý je bližšie špecifikovaný spolu s príslušenstvom v znaleckom posudku č. 86/2011 zo dňa
09.12.2011, ktorý vyhotovila znalkyňa Vlasta Kolenová, Na Podstráni 2669, Kysucké Nové
Mesto
kupujúcemu

: DAK KNM, s.r.o., J. Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto 024 01, Slovenská
republika, IČO: 36 412 422

za týchto podmienok:
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu :
- za nehnuteľný majetok: 649 500,00 €
- za hnuteľný majetok:
500,00 €
- vecné náklady (za znalecký posudok a poplatky): 401,00 €
V kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti okrem ďalších podstatných náležitosti zmluvy,
účastníci dohodnú, najmä:
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1.

2.

3.

4.

Záväzok kupujúceho, že po dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy
zachová účelové využitie objektu t.j. zabezpečí v predmete kúpy poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, ako bola poskytovaná do doby prevodu
vlastníckeho práva k predmetu kúpy podľa uzatvorených nájomných zmlúv s výnimkou
prípadu/ov, ak kupujúci preukáže, že bez vlastného zavinenia túto povinnosť nemohol
splniť, najmä ak zdravotná/é poisťovňa/e preukázateľne neuzatvoria písomné zmluvy s
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo nastanú iné nepredvídateľné okolnosti,
ktoré bránia kupujúcemu preukázateľne umožniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v predmete kúpy iným poskytovateľom. Táto povinnosť prechádza aj na právneho
nástupcu kupujúceho.
Povinnosť kupujúceho prevziať dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy
všetky existujúce platné a účinné zmluvy o nájme k tomuto majetku a vstúpiť do
postavenia prenajímateľa.
Povinnosť kupujúceho v lehote do 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy, do
predmetu kúpy – nehnuteľného majetku použiť sumu vo výške 110 000,00 € na opravy,
údržbu a investície do nehnuteľného majetku predmetu kúpy, ktoré budú súvisieť
s dohodnutým účelom, t.j. najmä s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom
v prvých 5-tich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy
katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpu je povinný na tento účel
z vyššie uvedenej sumy použiť najmenej 70 %. Táto povinnosť prechádza aj na právneho
nástupcu kupujúceho.
Bližšie podmienky preukázania splnenia tejto povinnosti si strany dohodnú v kúpnej
zmluve vrátane dojednania zmluvnej pokuty vo výške 30 % zo sumy určenej na
opravu, údržbu a investície, za nesplnenie tejto povinnosti a to primerane k výške
a k dobe, v ktorej má kupujúci dohodnutú sumu povinnosť použiť.
Povinnosť kupujúceho akceptovať zriadenie predkupného práva v prospech
predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva, ktorým je Žilinský samosprávny
kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 na všetky nehnuteľnosti
nadobudnuté touto kúpnou zmluvou a to na dobu určitú na 10 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu predkupného
práva k predmetu kúpy. Toto predkupné právo sa dojednáva ako vecné právo – in rem,
ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom zmluvných strán.
V prípade, že kupujúci bude chcieť predmet kúpy v budúcnosti predať alebo inak
scudziť v dohodnutej dobe trvania predkupného práva bude povinný ponúknuť
predmet kúpy osobe oprávnenej z predkupného práva za týchto podmienok:
a) maximálne za kúpnu cenu, za ktorú predmet kúpy nadobudol od oprávneného
z predkupného práva v prípade, ak bude prevod uskutočňovať v dobe do 5 rokov od
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu predkupného
práva k predmetu kúpy,
b) maximálne za kúpnu cenu, za ktorú predmet kúpy nadobudol od oprávneného
z predkupného práva a cenu investícií vložených do nehnuteľností, o ktoré sa zvýšila
všeobecná hodnota týchto nehnuteľností uvedená v znaleckom posudku č. 86/2011
v prípade, ak bude prevod uskutočňovať v dobe od prvého dňa po uplynutí 5 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu
predkupného práva k predmetu kúpy a najdlhšie do 10 rokov trvania predkupného
práva; zvýšenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností sa vyjadrí novým znaleckým
posudkom, ktorý dá vyhotoviť ŽSK v čase realizácie predkupného práva,
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5.

6.

7.

8.

c) ustanovenia uvedené v písm. a) a b) tohto odseku sa primerane použijú aj pre prípad,
že by kupujúci chcel previesť len časť predmetu kúpy, pričom ponúknutá kúpna cena
oprávnenému z predkupného práva za časť predmetu kúpy bude najviac vo výške
76,95 % zo všeobecnej ceny dotknutej veci uvedenej v znaleckom posudku č.
86/2011.
Majetok nadobudnutý kúpnou zmluvou alebo jeho časť môže kupujúci previesť na inú
osobu alebo vložiť ako vklad do základného imania právnickej osoby počas doby
trvania predkupného práva len s predchádzajúcim písomným súhlasom
predávajúceho. Predávajúci (oprávnený z predkupného práva) môže vydať súhlasné
stanovisko len s podmienkou, že nový nadobúdateľ tohto majetku prevezme zmluvou
všetky povinnosti kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy. Porušenie povinnosti
podľa prvej vety tohto odseku je dôvodom na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany
predávajúceho.
Predávajúci (oprávnený z predkupného práva) je povinný vyjadriť sa k ponuke
viažucej sa k predkupnému právu a zaujať stanovisko podľa odseku 5 tohto uznesenia v
lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej ponuky na realizáciu predkupného
práva a žiadosti o vydanie stanoviska. V prípade, že predávajúci prijme ponuku
z predkupného práva, je povinný v lehote do 2 mesiacov od prijatia ponuky uzatvoriť
kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak:
a) kupujúci nesplní záväzok – zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas tak,
ako sa dohodne v kúpnej zmluve, alebo
b) kupujúci nebude akceptovať práva a povinnosti vyplývajúce z existujúcich
nájomných zmlúv (platných a účinných v čase podpísania kúpnej zmluvy, ktoré
budú uvedené v prílohe kúpnej zmluvy), alebo
c) kupujúci nedodrží dohodnutý účel (zabezpečenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti podľa odseku 1 tohto uznesenia), alebo
d) kupujúci prevedie majetok alebo jeho časť na inú osobu alebo vloží ako vklad do
základného imania právnickej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho.
Bližšie podmienky odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany dohodnú v kúpnej zmluve
vychádzajúcich z podmienok, ktoré boli vstupom pri rokovaniach s kupujúcim.
Povinnosť predávajúceho zaplatiť kúpnu cenu a vecné náklady jednorázovo do 60
dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami bezhotovostne na účet
predávajúceho.
Odôvodnenie:
Žilinský samosprávny kraj v budove po zrušenej poliklinike a k nej prislúchajúcich
pozemkov od 1. apríla 2007 primárne neposkytuje zdravotnú starostlivosť, je iba
prenajímateľom tohto majetku iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným
subjektom. Nie je možné v budúcnosti očakávať využitie predmetných priestorov v rámci
pôsobnosti ŽSK na iný účel. Do objektu by bolo nutné investovať značné finančné
prostriedky na opravy a rekonštrukcie, pričom získané finančné prostriedky z nájmov
tieto potreby nepokrývajú. Z uvedených dôvodov ŽSK ako vlastník posúdil v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení neskorších dodatkov tento
majetok ako trvale prebytočný a určený na odpredaj s tým, že prioritou pri jeho odpredaji
pre ŽSK je:
1. vo všeobecnom záujme zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti minimálne
v takom
rozsahu, aká je v súčasnosti poskytovaná v týchto priestoroch na základe
existujúcich nájomných vzťahov s prioritou poskytovania:
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− ambulantnej zdravotnej starostlivosti (v prvom rade),
− ústavnej zdravotnej starostlivosti (v druhom rade),
− lekárenskej zdravotnej starostlivosti (v treťom rade),
v závislosti od prejaveného záujmu potencionálnych kupujúcich,
2. snaha zachovať tzv. „poliklinický systém“ poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej
rovnakú dostupnosť a rozsah,
3. snaha motivovať lekárov, aby aj naďalej v týchto priestoroch poskytovali zdravotnú
starostlivosť,
4. snaha zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom
zmluvných
dojednaní s kupujúcimi spočívajúce v ich povinnosti vynaložiť značné finančné
prostriedky na opravy, údržbu a investície do tohto nehnuteľného majetku, a tým
podporiť zveľadenie a rekonštruovanie týchto priestorov.

Uznesenie 8/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podmienky OVS č. 002/2013
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
- stavby č. s. 911, internát, druh stavby 11, na parc. KN-C č. 340/8,
- pozemku - parc. KN-C č. 340/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2,
- pozemku - parc. KN-C č. 340/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2,
nachádzajúcich sa v kat. území. Bytčica, obec Žilina, okres Žilina, zapísaných na LV č.
806 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1, v správe Spojenej školy, Hlavná 2,
Žilina - Bytčica 010 09
2. s c h v a ľ u j e
predaj prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja formou priameho predaja
na základe ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2011 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov:
- pozemku - parc. KN-C č. 275/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 950 m2,
novovytvoreného oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 275/1 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 3950 m2, kat. územie Námestovo, obec Námestovo,
okres Námestovo zapísaného na liste vlastníctva č. 818 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného
kríža 62/30, 029 01 Námestovo
na základe geometrického plánu č. 156/2008
vyhotoveného dňa 21.05.2008 Jozefom Brandysom, Brandys, s.r.o., Cyrila a Metoda č.
329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 36431281, autorizačne overeného dňa 21.05.2008 Ing.
Petrom Nečasom, úradne overeného Správou katastra Námestovo dňa 04. 06. 2008 pod č.
493/08 na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci priameho predaja č. 1/2013
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a výsledkov následnej elektronickej aukcie: Ing. Alene Jankuliakovej, Červeného kríža
66/20, 029 01 Námestovo za kúpnu cenu 67 200,00 €.
3. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) 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
zámeny tohto majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja:
1.
a)
- pozemku parc. KN – C č. 845/49 zast. plochy a n. o výmere 242 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/50 zast. plochy a n. o výmere 69 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/51 zast. plochy a n. o výmere 349 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/52 zast. plochy a n. o výmere 63 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/53 zast. plochy a n. o výmere 643 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/54 zast. plochy a n. o výmere 174 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/55 zast. plochy a n. o výmere 611 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/60 zast. plochy a n. o výmere 91 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/64 zast. plochy a n. o výmere 1263 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/75 zast. plochy a n. o výmere 7 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/82 zast. plochy a n. o výmere 1062 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/83 zast. plochy a n. o výmere 1428 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/93 zast. plochy a n. o výmere 1319 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/94 zast. plochy a n. o výmere 489 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 845/95 zast. plochy a n. o výmere 353 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 994 pre k. ú. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín,
b)
- spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 18/54,
na pozemku parc. KN-C č. 201 zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 995 v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín, ktorý predstavuje výmeru 113,33 m2.
c)
- pozemku parc. KN – C č. 7/7 zast. plochy a n. o výmere 717 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 3655 pre k. ú. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín,
d)
- pozemku parc. KN – C č. 390/130 zast. plochy a n. o výmere 536 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2789 pre k. ú. Veľký Bysterec, obec Dolný Kubín,
okres Dolný Kubín,
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e)
- pozemku parc. KN – C č. 1540/3 zast. plochy a n. o výmere 94 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 1540/6 zast. plochy a n. o výmere 15 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 3705 pre k. ú. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín, so sídlom Mestský úrad,
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463:
2.
a)
- spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 181665/201668,
na pozemku parc. KN-C č. 883/123 zastavané plochy a nádvoria o výmere 645 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5894 v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín, ktorý predstavuje výmeru 581,02 m2.
b)
- spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 181665/201668,
na pozemku parc. KN-C č. 883/176 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2,
(zapísaného na liste vlastníctva č. 3726 v kat. úz. Dolný Kubín pre vlastníka Mesto Dolný
Kubín v 1/1), ktorý predstavuje výmeru 165,75 m2
a
na pozemku parc. KN-C č. 883/177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 297 m2,
(zapísaného na liste vlastníctva č. 3726 v kat. úz. Dolný Kubín pre vlastníka Mesto Dolný
Kubín v 1/1), ktorý predstavuje výmeru 267,54 m2.
c)
-

pozemku parc. KN – C č. 185/48 zast. plochy a n. o výmere 15 m2,
pozemku parc. KN – C č. 185/49 zast. plochy a n. o výmere 837 m2,
pozemku parc. KN – C č. 190/2 zast. plochy a n. o výmere 23 m2,
pozemku parc. KN – C č. 231/1 zast. plochy a n. o výmere 2864 m2,
pozemku parc. KN – C č. 381/1 zast. plochy a n. o výmere 76 m2,
pozemku parc. KN – C č. 385/1 záhrada o výmere 31 m2,
pozemku parc. KN – C č. 670/14 zast. plochy a n. o výmere 695 m2,
pozemku parc. KN – C č. 670/15 zast. plochy a n. o výmere 692 m2,
pozemku parc. KN – C č. 670/143 zast. plochy a n. o výmere 35 m2,
pozemku parc. KN – C č. 670/222 zast. plochy a n. o výmere 2540 m2,

zapísaných na liste vlastníctva č. 3726 pre k. ú. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín,
d)
- pozemku parc. KN – C č. 284/176 zast. plochy a n. o výmere 1147 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 3726 pre k. ú. Záskalie, obec Dolný Kubín, okres
Dolný Kubín,
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e)
spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 181665/201668 na:
- pozemku parc. KN-C č. 883/187 zast. plochy a n. o výmere 35 m2,
- pozemku parc. KN-C č. 883/188 zast. plochy a n. o výmere 46 m2,
novovytvorené geometrickým plánom č. 40975932-9/2013 z pôvodného pozemku parc.
KN – C č. 883/2 zapísaného na liste vlastníctva č. 3726 v k. ú. Dolný Kubín, obec
Dolný Kubín, okres Dolný Kubín.
Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania rozdielu vo
výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností.
Odôvodnenie:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Dolný
Kubín je za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom
Dolný Kubín.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín, sú pozemky
o celkovej výmere 10050,31 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky
využívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Jedná sa o pozemok pod stavbou internátu a priľahlý pozemok v minimálnom rozsahu
potreby na údržbu budovy internátu Strednej odbornej školy zdravotníckej
v spoluvlastníckom podiele 181665/201668 (o celkovej výmere 1095,31 m2), pozemok –
oddychová zóna pre zdravotne postihnuté deti a dospelých Domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých, domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko (o celkovej
výmere 875 m2), pozemky pod stavbami zariadenia Domova sociálnych služieb pre
dospelých (o celkovej výmere 3962 m2), pozemok pod stavbou školy – Gymnázium (o
celkovej výmere 2864 m2), pozemky pred budovou Oravskej knižnice (o celkovej výmere
107 m2) a pozemok – priľahlý dvor k stavbe Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých, domov pre osamelých rodičov a krízové stredisko (o celkovej výmere 1147
m2).
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja
sú pozemky o celkovej výmere 9638,33 m2, ktoré tvoria pozemky pod miestnymi
komunikáciami a priľahlé pozemky využívané Mestom Dolný Kubín. Jedná sa
o pozemky nachádzajúce sa pod miestnou komunikáciou pri Dolnooravskej nemocnici
s poliklinikou MUDr. L.N. Jégeho, Dolný Kubín (o celkovej výmere 8163 m2), pozemok
– parkovisko v podiele 18/54 (o celkovej výmere 113,33 m2), pozemok – chodník pre
cyklistov( o celkovej výmere 717 m2) a pozemky pod komunikáciami a chodníkmi (o
celkovej výmere 645 m2).
Pozemky a objekty sa zamenia bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere pozemkov
a cien ocenených nehnuteľností.
4. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
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- pozemku parc. KN-C č. 978/25 ostatné plochy o výmere 13 m2,
v kat. území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný
na liste vlastníctva č. 1047 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Žilina v podiele 1/1, žiadateľovi – kupujúcemu: Milanovi Čerňanskému, Belanská 574/6,
033 01 Liptovský Hrádok za kúpnu cenu 130,00 €.
5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
−

zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku:
parc. KN-C č. 59 ostatné plochy o celkovej výmere 4868 m2 v kat. úz. Liptovský
Hrádok v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 45718946-28/2012
vyhotovený Ing. Ivanom Vrlíkom dňa 22. 08. 2012, Geodetické práce – Vrlík s.r.o.,
Prekážka č. 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 45718946, autorizačne overený
Ing. Jurajom Popročom dňa 23. 08. 2012, úradne overený Správou katastra Liptovský
Mikuláš pod č. 753/12 z 30.08.2012 v prospech oprávneného z vecného bremena –
každodobého vlastníka stavby súpisné číslo 77, druh stavby 11, na pozemku parc.
KN-C č. 58/2 zapísanej na LV č. 826 v kat. úz. Liptovský Hrádok (aktuálnym
vlastníkom je, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v správe
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok).
Predmetný zaťažený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 574 pre vlastníka
Slovenská republika v správe správcu majetku štátu – LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 59 ostatné
plochy o celkovej výmere 4868 m2 v kat. úz. Liptovský Hrádok ako zaťaženého pozemku
(aktuálnym vlastníkom je Slovenská republika – v správe správcu majetku štátu - LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica IČO:
36038351- ako povinného z vecného bremena), strpieť na zaťaženom pozemku v prospech
oprávneného z vecného bremena:
− právo uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky),
− právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu
vodovodného potrubia alebo jeho častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného
bremena: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, povinnému
z vecného bremena: správcovi majetku štátu - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351 odplatu vo výške 60,00 € na
základe písomnej Zmluvy o zriadení vecného bremena.
6. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) 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.
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446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov za účelom
zámeny tohto majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja:
1.
a)
- stavby č. s. 3294, druh stavby 20, DOM- u, postavenej na pozemku parc. KN – C
č. 7954
zapísanej na liste vlastníctva č. 4893 pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
b)
- pozemku parc. KN – C č. 6529/74 ostatné plochy o výmere 509 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 6132 pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
c)
- pozemku parc. KN – C č. 6529/77 ostatné plochy o výmere 537 m2,
novovytvorený geometrickým plánom č. 9/2013 z pôvodného pozemku parc .KN – C
č. 6529/5 zapísaného na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres
Žilina.
d)
- hnuteľný a nehmotný majetok
nachádzajúci sa v správe zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb , so sídlom Osikova 26, Žilina, IČO:00647713, podľa prílohy –
inventúrneho súpisu dlhodobého a drobného majetku, ktorý bude protokolárne
odovzdaný Mestu Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
IČO: 00321796 k 01.08.2013.
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00321796:
2.
a)
-

stavbu č. s. 2977, druh stavby 20, DOM, na parc. KN-C č. 7610,
pozemku parc. KN – C č. 7610 zastavané plochy o výmere 562 m2,
pozemku parc. KN – C č. 7611 zastavané plochy o výmere 1499 m2,
pozemku parc. KN – C č. 4906/34 zastavané plochy o výmere 25 m2,
pozemku parc. KN – C č. 4906/35 zastavané plochy o výmere 9 m2,
pozemku parc. KN – C č. 4906/36 zastavané plochy o výmere 44 m2,
pozemku parc. KN – C č. 4906/37 zastavané plochy o výmere 40 m2,
pozemku parc. KN – C č. 4906/38 zastavané plochy o výmere 130 m2,
pozemku parc. KN – C č. 6529/4 ostatné plochy o výmere 779 m2,

zapísané na liste vlastníctva č. 1100 pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
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b)
- pozemku parc. KN – C č. 4906/220 trvalé trávne porasty o výmere 3212 m2,
novovytvorený geometrickým plánom č. 6/2013 zo dňa 06.03.2013 vyhotoveným Ing.
Emíliou Rybárskou, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO: 36975907, autorizačne
overeným Ing. Emíliou Rybárskou dňa 08.03.2013, úradne overeným Správou katastra
Žilina dňa 03.04. 2013 pod číslom 473/2013 z pôvodného pozemku parc. KN – C
č. 4906/149 zapísaného na liste vlastníctva č.1100 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres
Žilina.
c)
- pozemku parc. KN – C č. 1291/1 záhrady o výmere 2355 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 1291/5 zastavané plochy o výmere 1801 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 1295/10 zastavané plochy o výmere 33 m2,
novovytvorené geometrickým plánom č. 7/2013 zo dňa 11.03. 2013 vyhotoveným Ing.
Emíliou Rybárskou, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO:36975907, autorizačne overeným
Ing. Emíliou Rybárskou dňa 11.03. 2013, úradne overeným Správou katastra Žilina dňa
02.04. 2013 pod číslom 424/2013 z pôvodného pozemku parc .KN – E č. 321/1
zapísaného na liste vlastníctva č.8912 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina.
d)
- pozemku parc. KN – C č. 6529/78 ostatné plochy o výmere 537 m2,
novovytvorený geometrickým plánom č. 9/2013 z pôvodného pozemku parc .KN – C č.
6529/6 zapísaného na liste vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina.
Nehnuteľnosti, hnuteľný a nehmotný majetok sa zamenia zámennou zmluvou bez
finančného vyrovnania rozdielu vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností
a hodnoty hnuteľného a nehmotného majetku.
Odôvodnenie:
Zámena nehnuteľností, hnuteľného a hmotného majetku vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina je za účelom
usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam užívaných správcami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mestom Žilina.
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Žilina, sú pozemky o celkovej
výmere 11026 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky využívané
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa
o pozemok pod stavbou hvezdárne a priľahlé pozemky v minimálnom rozsahu potreby na
údržbu a prevádzku hvezdárne a vybudovanie planetária (o celkovej výmere 3460 m2),
pozemky v okolí Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina a stavba s.č. 2977 (o
celkovej výmere 2061 m2), pozemky v areáli konzervatória (o celkovej výmere 4189 m2),
pozemok v blískosti areálu školy – Gymnázium, Hlinská (o celkovej výmere 1316 m2).
Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú
pozemky o celkovej výmere 1046 m2, ktoré tvoria ako priľahlé pozemky v časti areálu
školy – Gymnázium, Hlinská a stavba s.č. 3294 zariadenia ÚSMEV– zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom Osikova 26, Žilina vrátane hnuteľného
a nehmotného majetku nachádzajúceho sa v správe tohto zariadenia.
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Pozemky, objekty a hnuteľný a nehmotný majetok sa zamenia bez finančného vyrovnania
rozdielu vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností a hodnoty hnuteľného
a nehmotného majetku.
7. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
− zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku:
parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat.
úz. Žilina v prospech oprávneného z vecného bremena – každodobého vlastníka stavby
súpisné číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č. 5589/85 zapísanej na LV
č. 1305 v kat. úz. Žilina (aktuálnym vlastníkom je, Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 00321796 v správe Spojená škola, Rosinská cesta
4, 010 08 Žilina).
Predmetný zaťažený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 5589/20
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat. úz. Žilina ako zaťaženého
pozemku (aktuálnym vlastníkom je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina - ako povinného z vecného bremena) , strpieť na zaťaženom pozemku v prospech
oprávneného z vecného bremena:
− právo uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),
− právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu
kanalizačného potrubia alebo jeho častí.
8. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
−

zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku:
parc. KN-C č. 390/130 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 536 m2 v kat.
úz. Veľký Bysterec v prospech oprávneného z vecného bremena – každodobého
vlastníka stavby súpisné číslo 1186, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č.
390/56 zapísanej na LV č. 2789 v kat. úz. Veľký Bysterec (aktuálnym vlastníkom je
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 00321796
a správcom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 01
Dolný Kubín).
Zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je možné realizovať
pod podmienkou prevodu vlastníckeho práva k zaťaženému pozemku parc. KN-C č.
390/130 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 536 m2 v kat. úz. Veľký
Bysterec z vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja do vlastníctva Mesta Dolný
Kubín, so sídlom Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 00314463 na základe právoplatného rozhodnutia Správy katastra Dolný
Kubín o povolení vkladu vlastníctva k zaťaženému pozemku v dôsledku zámennej
zmluvy uzatvorenej medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Dolným
Kubín.
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Ku dňu schvaľovania tohto uznesenia je predmetný zaťažený pozemok zapísaný na
liste vlastníctva č. 2789 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Žilina, IČO: 00321796.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 390/130
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 536 m2 v kat. úz. Veľký Bysterec ako
zaťaženého pozemku strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného
bremena:
− právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií na budove školy
a jej zariadení.

Uznesenie 9/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 24a Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov
nájom nebytového priestoru o celkovej výmere 2,4 m2, nachádzajúceho sa v budove č. s.
1385 (vrátnica a urgentná medicína), postavenej na parcele KN – C č. 1600/19, zapísaný na
LV č. 227, katastrálne územie Trstená, okres Tvrdošín vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina, v správe Hornooravskej nemocnice
s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 13 Trstená, IČO: 00634891
1.

Nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653

2.

Účel nájmu: umiestnenie bankomatu

3.

Doba nájmu: neurčitá, od 01. 05. 2013

4.

Nájomné: ročné nájomné za predmet nájmu bude vo výške
(166,66 EUR/m2/rok).

5.

Ďalšie podmienky nájmu vrátane výšky platieb za služby spojené s nájmom predmetu
nájmu dohodne správca majetku v súčinnosti so Žilinským samosprávnym krajom
v zmluve o nájme.

400,- EUR /rok

Odôvodnenie:
S nájomcom existuje zmluvný vzťah. Platnosť súčasnej nájomnej zmluvy je do 31.3.2013.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že umiestnením bankomatu sa najmä pacientom,
ale aj zamestnancom a ostatným návštevníkom Hornooravskej nemocnice s poliklinikou
Trstená, zvýši kvalita poskytovaných doplnkových služieb.
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Uznesenie 10/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
vyradenie z evidencie formou fyzickej likvidácie neupotrebiteľného majetku v zmysle článku
30 ods. 3 písm. (c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho
kraja platných od 01.05.2010 v znení neskorších dodatkov
hnuteľný majetok, a to Multiskop ANGIOMAT, inventárne číslo: 572775, rok výroby: 1989,
v nadobúdacej hodnote: 1 124 682,54 EUR, v zostatkovej hodnote 0,00 EUR, v správe
Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná
1944/10 Dolný Kubín, IČO: 00634905.

Uznesenie 11/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na pozemku - parc. KN-C č. 545,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3167 m2 v kat. území Necpaly, obec Necpaly, okres
Martin, zapísaného na liste vlastníctva č. 178 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj a v
správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina,
IČO: 42054575, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na
zaťaženom pozemku výkon práva:
− zriadenia, uloženia, vedenia, výstavby a užívania vodovodu, ktorý sa napojí na existujúci
vodovod v rozsahu vecného bremena cca. 10 m2, vrátane ochranného pásma v rámci
projektu (stavby) „Necpaly - IBV Kaštielne“
v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka vodovodu, ktorým bude v čase
dokončenia vodovodu spoločnosť CONREAL s.r.o., Magurská 5401/5, 038 61 Vrútky, IČO:
44 717 776, s ktorou bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
s tým, že riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená so spoločnosťou
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084, na
ktorú po dokončení vodovodu prevedie spoločnosť CONREAL
s. r. o. vlastníctvo
k vodovodu.
Skutočný rozsah a trasa vecného bremena v m2 budú vymedzené pri uzatváraní zmluvy
o zriadení vecného bremena geometrickým plánom. Geometrický plán na určenie rozsahu
vecného bremena dá vyhotoviť na svoje náklady CONREAL s. r. o., Magurská 5401/5, 038
61 Vrútky, IČO: 44 717 776.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 3,6 EUR/m2 skutočného
rozsahu vecného bremena.
Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že bude dodržiavať povinnosti a podmienky
uvedené vo vyjadrení správcu cesty, uložené v právoplatných rozhodnutiach príslušných
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správnych orgánov, ako aj ďalšie povinnosti a podmienky, ktoré budú vyplývať zo zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a z riadnej zmluvy o zriadení vecného
bremena, najmä sa zaväzuje, že:
− po zásahu do cestného telesa cesty III/01894 uviesť cestu do pôvodného stavu na vlastné
náklady,
− poskytne záruku na práce v dotknutom úseku telesa cesty III/01894 v dĺžke záručnej doby
60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebných prác správcom – Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja,
− pri rekonštrukcii cesty III/01894, pri jej modernizácii, oprave, výstavbe dažďovej
kanalizácie alebo pri jej iných úpravách vyvolaných Žilinským samosprávnym krajom
alebo správcom cesty, ktorými dôjde k vyvolaným úpravám vodovodu (napr. preložka
a pod.), zabezpečí realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku vodovodu sám alebo
prostredníctvom tretích osôb a že tieto vyvolané úpravy bude financovať na vlastné
náklady. V prípade, ak vlastník vodovodu nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcej
vete, je povinný uhradiť Žilinskému samosprávnemu kraju alebo Správe ciest Žilinského
samosprávneho kraja všetky náklady, ktoré vynaložili na realizáciu vyvolaných úprav
tohto vodovodu na základe písomnej výzvy a v lehote v nej určenej.

Uznesenie 12/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. mája 2013
a) zverenie zhodnotenia nehnuteľnosti – stavby – Domov sociálnych služieb, prístavba DSS
so súpisným číslom 296, postavenej na pozemku parcela KN-C č. 1841/3, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Turie, obec Turie, okres Žilina, zapísanej Správou katastra Žilina
na liste vlastníctva č. 1808 - vo výške zhodnotenia: 1 163 644,34 EUR, pričom:
1 163 644,34 EUR z kapitálových výdavkov, z toho:
a) z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu v sume
b) z prostriedkov ŽSK v sume

885 824,07 EUR
227 820,27 EUR

do správy správcovi – Centrum sociálnych služieb TAU, so sídlom: Turie 296, 013 12
Turie, IČO: 00647683
b) zverenie zhodnotenia nehnuteľnosti – stavby - dom dôchodcov, so súpisným číslom 976,
postavenej na pozemku parcela KN-C č. 16/5, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Novoť, obec Novoť, okres Námestovo, zapísanej Správou katastra Námestovo na liste
vlastníctva č. 1505 - vo výške zhodnotenia: 1 453 266,29 EUR, pričom:
1 453 266,29 EUR z kapitálových výdavkov, z toho:
a) z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu v sume
b) z prostriedkov ŽSK v sume

1 307 015,60 EUR
146 250,69 EUR

do správy správcovi - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť,
so sídlom: Novoť 976, 029 55 Novoť, IČO: 00632830
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Uznesenie 13/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
v zmysle čl. 31 ods. 3.1. písm. a) v spojení s čl. 31 ods. 1.2. písm. a) a g) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 1. 5. 2010 v znení
neskorších dodatkov odpis nevymožiteľných pohľadávok voči Mestu Kysucké Nové Mesto
v celkovej výške spolu 81 301,35 € z titulu užívania pozemkov Mestom Kysucké Nové Mesto
pod budovou polikliniky č.s. 1346, ako aj priľahlých pozemkov, ktoré patrili ŽSK, podľa
faktúr:
1. f. č. 200600544 splatná 25.10.2006 vo výške 2 433,62 €,
2. f. č. 200600307 splatná 27. 06. 2006 vo výške 3135,58 €,
3. f. č. 200600360 splatná 19. 07. 2006 vo výške 3 135,58 €,
4. f. č. 200600534 splatná 18. 10. 2006 vo výške 3 135,58 €,
5. f. č. 200600735 splatná 17. 01. 2007 vo výške 3 135,58 €,
6. f. č. 200700108 splatná 24. 04. 2007 vo výške 3 135,58 €,
7. f. č. 200500820 splatná 26. 12. 2005 vo výške 12 542,32 €,
8. f. č. 200600545 splatná 25.10.2006 vo výške 12 542,32 €,
9. f. č. 200600543 splatná 25. 10. 2006 vo výške 16 421,03 €,
10. f. č. 20070817 splatná 11. 09. 2007 vo výške 3 135,58 €,
11. f. č. 20081146 splatná 30. 12. 2008 vo výške 6 271,16 €,
12. f. č. 20081147 splatná 30. 12. 2008 vo výške 12 277,42 €.

Uznesenie 14/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
1.

zmenu Uznesenia 10/20 v bode 3. ods. 21 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja z 19. decembra 2012 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
21) spoluvlastníckeho podielu 1/2 z 5240/429602
- na pozemku parc. KN-C č. 467/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, parc.
KN-C č. 467/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parc. KN-C č. 490
zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2, (zapísané na liste vlastníctva č. 1498 v
kat. úz. Liptovský Hrádok pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1 v správe Stredná
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odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok), ktorý
predstavuje výmeru 8,93 m2 za kúpnu cenu 54,66 € (stanovenú v zmysle ZP č. 70/2012
znalkyne Ing. Beáty Surovčekovej, J.N.Bobulu 687, 033 01 Liptovský Hrádok
a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) žiadateľke –
kupujúcej: Kulichovej Monike r. Kulichovej, Belanská 550/7, Liptovský Hrádok.
2.

zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. ods. 36 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja z 19. decembra 2012 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
36) spoluvlastníckeho podielu 6929/429602
- na pozemku parc. KN-C č. 467/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, parc.
KN-C č. 467/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parc. KN-C č. 490
zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2, (zapísané na liste vlastníctva č. 1498 v
kat. úz. Liptovský Hrádok pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1 v správe Stredná
odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok), ktorý
predstavuje výmeru 23,61 m2 za kúpnu cenu 144,55 € (stanovenú v zmysle ZP č. 70/2012
znalkyne Ing. Beáty Surovčekovej, J.N.Bobulu 687, 033 01 Liptovský Hrádok
a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) žiadateľovi –
kupujúcemu: Ing. Karolovi Kaliskému, Belanská 550/7, Liptovský Hrádok.

3.

zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. ods. 47 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja z 19. decembra 2012 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
47) spoluvlastníckeho podielu 5119/429602
- na pozemku parc. KN-C č. 467/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, parc.
KN-C č. 467/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parc. KN-C č. 490
zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2, (zapísané na liste vlastníctva č. 1498 v
kat. úz. Liptovský Hrádok pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1 v správe Stredná
odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok), ktorý
predstavuje výmeru 17,44 m2 za kúpnu cenu 106,79 € (stanovenú v zmysle ZP č. 70/2012
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znalkyne Ing. Beáty Surovčekovej, J.N.Bobulu 687, 033 01 Liptovský Hrádok
a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) žiadateľovi –
kupujúcemu: Radoslavovi Košíkovi, Dovalovo č. s. 375, PSČ: 033 01, okres Liptovský
Hrádok.

Uznesenie 15/22
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. máju 2013
Mgr. Bohuslava Kolejáka do funkcie riaditeľa organizácie Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb Novoť, Novoť 976, 029 55 Novoť.

Uznesenie 16/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
žiadosť PhDr. Dušana Vlkolinského o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu
do starobného dôchodku dňom 31. marca 2013,

2.

odvoláva
dňom 31. marca 2013
PhDr. Dušana Vlkolinského z funkcie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb
a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Matúškova 1613, 026 01 Dolný Kubín.

Uznesenie 17/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
žiadosť Mgr. Miroslava Vozárika o skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu
do starobného dôchodku dňom 30. apríla 2013,
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2.

odvoláva
dňom 30. apríla 2013
Mgr. Miroslava Vozárika z funkcie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod Lipami 105/16, 033 01 Liptovský
Hrádok.

Uznesenie 18/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. júla 2013:
Zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb, so sídlom Osikova 26, Žilina
− Zrušenie miesta poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Bytča – Hrabové
204,
− Zrušenie miesta poskytovania sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Bytča –
Hrabové 204,
− Zrušenie Špecializovaného zariadenia,
− Vypustenie majetku, ktorý je vecne a finančne vymedzený v Zmluve o prevode správy
hnuteľného majetku uzatvorenej dňa 30.06.2008 medzi Domovom dôchodcov a domovom
sociálnych služieb pre dospelých, Osikova č. 26, 010 01 Žilina a Domovom dôchodcov
a domovom sociálnych služieb pre dospelých, Hrabové č. 204, 014 04 Bytča.

Uznesenie 19/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. júla 2013:
Zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 Domova sociálnych služieb, zariadenia
podporovaného bývania a zariadenia núdzového bývania „LÚČ“, so sídlom Ul. J. Kráľa
č. 7, Žilina
− Doplnenie miesta poskytovania sociálnej služby v Domove sociálnych služieb
o Bytča – Hrabové 204,
− Doplnenie Špecializovaného zariadenia.
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Uznesenie 20/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. augusta 2013:
Zmenu zriaďovateľa zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb, so sídlom Osikova 26, Žilina, IČO: 00647713 zo súčasného zriaďovateľa –
Žilinského samosprávneho kraja na zriaďovateľa – Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad,
Nám. obetí komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796, tak že:
− prechádza celá činnosť podľa zriaďovacej listiny,
− prechádzajú všetky zmluvné vzťahy vrátane pracovnoprávnych, ktoré vznikli a neboli
ukončené do 31. júla 2013,
− majetok bude vecne a finančne vymedzený v Zámennej zmluve uzatvorenej medzi
Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina, na základe uznesenia zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 22.04.2013,
− neuhradené záväzky a pohľadávky vzniknuté do 31. júla 2013 prechádzajú na Žilinský
samosprávny kraj.

Uznesenie 21/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 190 103 Eur Mestu Žilina, so sídlom Mestský úrad, Nám. obetí
komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796 podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle plnenia spoločných úloh v záujme rozvoja územia
vyššieho územného celku a obce v sociálnej oblasti na prevádzku zariadenia ÚSMEV –
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osikova 26, Žilina, IČO:
00647713 na obdobie od 1. augusta 2013 do 31. decembra 2013.

Uznesenie 22/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) s účinnosťou od 1. mája 2013:
Zmenu zriaďovacej listiny dodatkom č. 2 Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb Dolný Kubín, Dolný Kubín
− Doplnenie sociálnej služby: základné sociálne poradenstvo s miestom poskytovania
M. Hattalu 2161, Dolný Kubín,
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b) s účinnosťou od 31. mája 2013:
Zmenu zriaďovacej listiny dodatkom č. 3 zariadenia sociálnych služieb
LIKAVA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Likavka
− Zmena názvu organizácie z LIKAVA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov na LIKAVA - centrum sociálnych služieb,
− Doplnenie sociálnej služby: jedáleň s miestom poskytovania Likavka 9, Likavka,
− Doplnenie sociálnej služby: odľahčovacia služba s miestom poskytovania Likavka 9,
Likavka.

Uznesenie 23/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Memorandum o porozumení na podporu koherentných a komplexných stratégií celoživotného
vzdelávania.

Uznesenie 24/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) partnerstvo ŽSK v projekte ADViNTURE (Advancing Intermodal Tools for Urban
Regions) a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu IEE –
INTELLIGENT ENERGY EUROPE,
b) spolufinancovanie projektu vo výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 11 750,- €,
c) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti.

Uznesenie 25/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2013/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území
Žilinského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
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c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j. vo výške 84 066,14 EUR.

Uznesenie 26/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji
za obdobie 2012/2013.

Uznesenie 27/22
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o zmenách týkajúcich sa výborov pre otázky zamestnanosti zriadených
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti so schválenou novelou zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá
nadobudne účinnosť 1. mája 2013.
Žilina 23. apríla 2013

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

RNDr. Anna Belousovová v. r.
overovateľka

Ing. Ján Blcháč, PhD. v. r.
overovateľ

Ing. Ivan Budiak v. r.
overovateľ
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