ZÁPISNICA 5
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 14. mája 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Jaroslav Barok
Peter Dobeš
Anna Dvorščáková
Dušan Hrivnák
Ľudmila Chodelková
Martin Kapitulík
Juraj Popluhár
Michal Slašťan
Martin Šenfeld
Andrea Šimurdová
Branislav Tréger
Tomáš Zanovit
Rastislav Zanovit

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. marca 2018.
3. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ
SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“.
4. Interpelácie.
5. Rôzne.
6. Záver.

K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvoril na základe poverenia predsedníčky podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter
Weber (ďalej len „podpredseda“).
Podpredseda informoval, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 33 poslancov a
oznámil, mená poslancov, ktorí svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili. Konštatoval, 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.
Podpredseda určil za overovateľov poslancov Mateja Fabšíka, Jozefa Grapu a Milana
Guru, za zapisovateľku určil Sylviu Mahútovú. Ďalej určil skrutátorov, ktorí budú zodpovední
za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému Alenu Alkas, Annu
Klimíkovú a Martinu Gazdíkovú.

Podpredseda uviedol, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh programu.
Opýtal sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania.
Konštatoval, že nikto a teda dal hlasovať o programe rokovania tak, ako bol navrhnutý.

Uznesenie 1/5
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 31 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržal sa: nikto,

K bodu 2
Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislav Gabčo (ďalej len „riaditeľ
úradu“) predložil Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva
19. marca 2018. Konštatoval, že v súlade s Článkom 22 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja riaditeľ Úradu ŽSK vykonáva súhrn kontroly
plnenia uznesení prijatých na 4. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „Zastupiteľstvo ŽSK“), ktoré sa konalo 19. marca 2018.
Informoval, že Uznesením 28/4 v časti 2. Zastupiteľstvo ŽSK Zastupiteľstvo
Žilinského samosprávneho kraja požiadalo predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
zabezpečiť všetky právne kroky vedúce k riešeniu zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR
podľa Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu
multidetektorových počítačových tomografov č. 20391 – 6000/2016. Konštatoval, že
predmetné uznesenie je splnené a informoval o úkonoch, ktoré boli k dnešnému dňu zo strany
samosprávneho kraja vykonané.
V závere informoval, že Úrad ŽSK realizuje rozhodnutia Zastupiteľstva ŽSK v súlade
s prijatými uzneseniami.
V ďalšej časti vystúpil hlavný kontrolór Ján Konušík, ktorý informoval, že Uznesenie
29/4 v časti 2, ktorým Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja uložilo hlavnému
kontrolórovi Žilinského samosprávneho kraja vykonať kontroly v Krajskom kultúrnom
stredisku v Žiline, je v plnení. Dodal, že poverenie na výkon kontroly bolo vydané
26. marca 2018 a kontrolná skupina začala výkon kontroly 3. apríla 2018. Dodal, že
v súčasnosti sa uskutočňujú kontroly a po ich ukončení a podpísaní zápisnice, budú výsledky
kontroly zverejnené v správe o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2018.
V závere vystúpil riaditeľ úradu, ktorý sa vyjadril ešte k plneniu Uznesenia 18/11
zo 6. júla 2015, ktoré bolo v čase jeho vyhodnotenia v plnení. Doplnil, že dokumentácia
z procesu verejného obstarávania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK je
v súčasnosti na kontrole postupu verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie.
Podpredseda otvoril rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.
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Uznesenie 2/5
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. marca 2018.
Výsledok hlasovania 2:

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

zdržal sa: nikto,

K bodu 3
Riaditeľka odboru školstva a športu Eva Rovňanová (ďalej len „riaditeľka odboru
školstva a športu“) predložila návrh na Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií
telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018“. Zdôraznila, že schválenie spolufinancovania zastupiteľstvom je
nevyhnutnou povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie na spomínanú výzvu
ministerstva. Informovala, že samosprávny kraj je pripravený predložiť návrhy siedmich
rekonštrukcií telocviční stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vymenovala
jednotlivé školy podľa predloženého návrhu uznesenia. Oboznámila poslancov, že školy boli
navrhnuté podľa havarijného stavu, ktorý je evidovaný na odbore investícií a podľa
evidovaných žiadostí o zapojenie sa do výzvy. Zdôraznila, že následne bol zoznam škôl
vyhodnotený podľa podmienok a kritérií, ktoré boli stanovené vo výzve.
Podpredseda doplnil, že návrh prerokovala komisia školstva a športu, finančná
komisia, aj komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia, ktoré
zhodne bez pripomienok odporučili zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Podpredseda otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rudolf Urbanovič
a Zdenko Kubáň.
Poslanec Rudolf Urbanovič poznamenal, že v predloženom návrhu nevidí žiadny
návrh na rekonštrukciu školy z regiónu Liptov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
V tejto súvislosti sa opýtal, či v tejto veci boli oslovené všetky školy. Vyjadril sa, že pozná
stav telocviční v rámci svojho okresu a podľa jeho názoru nie sú v najlepšom technickom
stave. Ako príklad spomenul Strednú zdravotnú školu v Liptovskom Mikuláši.
Riaditeľka odboru školstva a športu informovala, že boli oslovené všetky školy.
Uviedla, že v prvotnom zozname z odboru investícií boli tri školy v regiónu Liptov, a to
Gymnázium v Liptovskom Hrádku, Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši a Hotelová
akadémia v Liptovskom Mikuláši. S poľutovaním konštatovala, že v rámci vyhlásenej výzvy
museli byť všetky tri školy vylúčené a uviedla konkrétne dôvody. Spresnila, že Obchodná
akadémia v Liptovskom Mikuláši má počet žiakov pod 150, Hotelová akadémia
v Liptovskom Mikuláši má dve triedy s nižším počtom žiakov ako 17 a rovnaký dôvod bol aj
v Gymnáziu v Liptovskom Hrádku, ktoré má jednu triedu s nižším počtov žiakov ako 17.
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Zdôraznila, že toto sú kritériá výzvy, ktorých nesplnenie malo za následok ich vylúčenie,
pretože by určite neboli úspešné.
S faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľky odboru školstva a športu sa prihlásil
poslanec Ján Blcháč. Vyjadril sa, že je pripravená rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy
v Liptovskom Mikuláši, avšak s výnimkou telocvične. Uviedol, že rekonštrukcie telocvične
tejto školy by sa hodila do tohto programu, avšak nie si je istý, či škola spĺňa kritéria výzvy,
ktoré boli avizované. Odporučil v prípade, ak sa bude realizovať druhé kolo tejto výzvy, aby
sa nezabudlo na telocvičňu tejto školy.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Zdenko Kubáň. Opýtal sa, či boli vyradené
z procesu aj školy z regiónu Oravy. Opýtal sa, či môžeme ešte očakávať ďalšiu výzvu
podobného charakteru, pretože telocvične sú v dezolátnom stave. Dodal, že konkrétne ho
zaujíma škola Stredná odborná školy polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia.
Riaditeľka odboru školstva a športu informovala, že predmetná stredná škola bola
v portfóliu, ktoré sme mali v záujme podporiť, no škola nevyhovela hodnotiacim kritériá,
pretože kvôli systému duálneho vzdelávania má škola jednu triedu pod počet žiakov 17, a teda
toto bolo vylučujúceho kritérium. Druhou školou v portfóliu z tohto regiónu je Gymnázium
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorá je súčasťou zoznamu podaných žiadostí.
Vysvetlila, že otázka, či bude vyhlásená ďalšia výzva, by mala byť adresovaná na
ministerstvo. Dodala, že v tomto smere bude dôležité, v akom rozsahu bude vyčerpaná
alokovaná suma a ak bude vyhlásená ďalšia výzva, budeme operatívne reagovať.
S faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľky odboru školstva a športu sa prihlásil
poslanec Štefan Kristofčák. Vyjadril sa, že je riaditeľom jedného bilingválneho gymnázia na
Orave. Dodal, že zriaďovateľom bilingválnych gymnázií sú okresné úrady a špecifikum je
v tom, že na tento druh gymnázií sa vo vyhlásenej výzve zabudlo. Spresnil, že v rámci nášho
kraja ide o štyri gymnázia: v Žiline, v Čadci, v Sučanoch a v Trstenej. Zdôraznil, že sa to
stalo už po druhýkrát a vôbec sa nemôžu uchádzať o štátne prostriedky. Informoval, že
dotazovali sa v tejto veci na ministerstve, kde uznali, že v rámci vyhlásenej výzvy na
bilingválne gymnázia zabudli.
Podpredseda zdôraznil, že zámerom samosprávneho kraja je využiť vyhlásenú výzvu,
jej lehoty boli veľmi krátke, a teda naším zadaním bolo vybrať školy, ktoré spĺňajú kritériá,
majú pripravenú dokumentáciu a predložený zoznam škôl na schválenie je výsledkom procesu
hodnotenia podľa podmienok vyhlásenej výzvy.
Podpredseda ukončil rozpravu a následne dal hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 3/5
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
povinné spolufinancovanie rekonštrukcií telocviční v rámci výzvy MŠVVaŠ SR s názvom
„Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
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dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“ vo výške 105 200 €
v nasledujúcich stredných školách:
1.

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
- maximálna možná výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 150 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 33 600 €,

2.

Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
- výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 113 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 12 000 €,

3.

Stredná odborná škola dopravná, Martin - Priekopa
- maximálna možná výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 150 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 20 400 €,

4.

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
- výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 136 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 14 000 €,

5.

Gymnázium Pavla Országa Hviezdoslava, Dolný Kubín
- výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 102 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 10 800 €,

6.

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
- výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 66 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 7 000 €,

7.

Stredná priemyselná škola, Martin
- výška dotácie poskytnutej ministerstvom: 67 000 €,
spolufinancovanie ŽSK: 7 400 €.

Výsledok hlasovania 3:

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

zdržal sa: nikto,

K bodu 4
Podpredseda požiadal tých poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby sa
prihlásili. Súčasne skonštatoval, že interpeláciu, ktoré boli prednesené na predchádzajúcom
zasadnutí zastupiteľstva, pani predsedníčka odpovedala v súlade s rokovacím poriadkom.
Prihlásil sa poslanec Zdenko Kubáň. Interpeloval vo veci verejného obstarávania
a využitia finančných prostriedkov, ktoré sme už v minulosti schválili do rôznych oblastí.
Všetko viazne na verejnom obstarávaní. Vyjadril sa, že Úrad Žilinského samosprávneho kraja
už v tejto veci navštívil veľakrát. Preto požiadal, aby v tejto veci zabezpečil aj jej plnenie.
Vysvetlil, že mnohé školy čakajú, že už v lete začnú s rekonštrukciami. Vyjadril názor, že
vyzerá to tak, že sa to nestihne. Vyjadril presvedčenie, že áno. Vyzval, aby sme sa posnažili
o to, aby sme našim zariadeniam vyšli čo najskôr v ústrety a mohli začať s potrebnými
rekonštrukciami. Uviedol, že ak nestíhame, dajme im to vedieť dopredu a skúsme nájsť iné
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riešenia. Veď finančné zdroje na to máme. Na záver skonštatoval, že jeho interpelácia je
konkrétne na rekonštrukciu havarijného stavu na úseku cesty Pucov – Pokrývač. Je tam už
všetko pripravené, ale už dva a pol mesiaca sa čaká na verejné obstarávanie.
Podpredseda konštatoval, že na interpeláciu odpovie pani predsedníčka v súlade
s rokovacím poriadkom.

K bodu 5
Podpredseda vyzval poslancom, ktorí majú záujem vystúpiť v tomto bode, aby sa
prihlásili. Konštatoval, že na lavice nebol doručený žiadny materiál s návrhom uznesenia.
Prihlásili sa poslanci Ľubomír Bechný a Ján Blcháč.
Poslanec Ľubomír Bechný informoval, že ho oslovili občania zo Zástrania, čo je
mestská časť Žiliny. Dodal, že samosprávny kraj investoval do cesty, ktorá ide z Tepličky nad
Váhom do Zástrania pred dvomi rokmi 127 tis. € a následne ju obci Teplička nad Váhom
predala za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1 €. Informoval, že v kúpnej zmluve je
ustanovenie, že kupujúci sa zaväzuje zachovať účelové určenie cestného majetku, ktorý
nadobudne do svojho vlastníctva na základe tejto zmluvy ako miestnej komunikácie
prístupnej verejnosti bez poplatku. Uviedol, že napriek tomu starosta obce osadil cestu
zákazovou značkou pre motorové vozidla, čo spôsobuje komplikácie pre obyvateľov
Zástrania, ktorí chodia do práce do Tepličky. Doplnil, že obchádzka pre ne znamená 13,3 km
naviac, čo ma za následok zahusťovanie dopravy v meste Žiliny a vyššie znečisťovanie
ovzdušia. Uviedol, že poslanci za tento obvod sa pokúšali rokovať so starostom Tepličky nad
Váhom, avšak neporadilo sa im uspieť k žiadnej dohode. Apeloval na vedenie samosprávneho
kraja, aby vyvolalo rokovanie v tejto veci a aby sa zamedzilo diskriminácií týchto
obyvateľov. Dodal, že komplikuje to život aj športovcom, ktorí lietajú na padákoch zo
Straníka.
Podpredseda požiadal riaditeľa odboru dopravy a územného plánovania Ivana
Mokrého, aby reagoval na problematiku, s ktorou vystúpil poslanec Ľubomír Bechný.
Riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania vysvetlil, že predmetnú úsek cesty
bol vyradený na základe ministerstva dopravy z cestnej siete ešte v roku 2017. Dodal, že
tomuto rozhodnutiu predchádzali rokovania obce s vedením samosprávneho kraja
v predchádzajúcom období, kedy sa riešilo zatriedenie ciest okolo závodu KIA a s tým
súvisiace zmeny v určení jednotlivých komunikácií, ktoré sa v tomto území nachádzajú.
Uviedol, že na základe uznesenia nášho zastupiteľstvo ako i uznesenia obce bol odsúhlasený
návrh na vyradenie z cestnej siete a návrh na zaradenie tohto úseku cesty do siete miestnych
komunikácií v obci Teplička nad Váhom. Zdôraznil, že celý úsek tejto cesty sa nachádza
v katastri Teplička nad Váhom a jej šírkové usporiadanie nespĺňa podmienky kategórie cesty
III. triedy. Na záver dodal, že na základe týchto argumentov a rozhodnutí príslušných
orgánov, bolo vydané rozhodnutie ministerstvom dopravy o vyradení tejto cesty z cestnej
siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikácií. Uviedol, že v rámci uznesenia aj zmluvy
bolo uvedené, že má byť zachovaný charakter pozemnej komunikácie ako miestnej
komunikácie s tým, že obec nesmie urobiť obmedzenia, ktoré by sa týkali úhrady za
používanie tejto cesty. Dodal, že v čase odovzdávania obci bolo na tejto komunikácií
obmedzenie prejazdu nákladných motorových vozidiel a z hľadiska bezpečnosti bola na ceste
znížená rýchlosť na 40 km za hodinu. V súčasnosti prebiehajú rokovania na základe petície,
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ktorá bola zaslaná od občanov na Mestské zastupiteľstvo v obci Teplička nad Váhom.
Spresnil, že boli uskutočnené rokovania za účasti zástupcov Mesta Žilina, mestského
zastupiteľstva z obvodu Zástranie a Zádubnie, petičného výboru s vedením obce Teplička nad
Váhom. Informoval, že posledné rokovanie bolo v piatok a výsledky rokovaní od obce ešte
nemáme. Uviedol, že mu boli postúpené informácie prostredníctvom telefónu, že na rokovaní
boli predložené niektoré návrhy riešení a majú byť prerokované v zastupiteľstve obce. Dodal,
že požiadame o výsledok rozhodnutia obce a urobíme všetko pre to, aby bol umožnený
prístup obyvateľov, ktorí to potrebujú pre svoj život. Na záver uviedol, že poslanci budú
priebežne informovaní o vývoji situácie.
Ako ďalší vystúpil poslanec Ján Blcháč. Tlmočil pozitívnu informáciu týkajúcu sa
zverejnených mimoriadne dobrých výsledkov hodnotenia činnosti galérie Kolomana Sokola.
Zdôraznil, že celá Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši je veľmi aktívna,
zaznamenali nárast publikačnej činnosti, nárast získavania zdrojov z rôznych nadačných
programov a dal do pozornosti veľmi dobrú spoluprácu mesta Liptovský Mikuláš s vedením
galérie. Zdôraznil výrazný nárast návštevnosti galérie oproti predchádzajúcemu roku o 7 tis.
návštevníkov a návštevnosť dosiahla takmer 40 tis. návštevníkov za minulý rok a teda aj
nárast zisku zo vstupného na výšku 8 tis. €.
Podpredseda poďakoval za pozitívne informácie.
K bodu 6
Podpredseda pripomenul členom komisie na ochranu verejného záujmu, že zasadnutie
komisie sa uskutoční po obede.
Ďalej pripomenul, že najbližšie zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční o týždeň
v pondelok 21. mája 2018. Dodal, že pozvánka na zasadnutie už bola expedovaná
elektronickou poštou.
Po prerokovaní všetkých bodov programu podpredseda poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 1. júna 2018

Ing. Peter Weber v. r., podpredseda
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová v. r., zapisovateľka
Ing. Ľubomír Bechný v. r., overovateľ
Ing. Barbora Birnerová, PhD. v. r., overovateľka
PaedDr. Ľubomír Bláha v. r., overovateľ
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