ZÁPISNICA 7
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 2. 7. 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – PaedDr. Peter Vons, Mgr. Róbert Kašša

Program rokovania (podľa návrhu na pozvánke):
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. mája 2018.
Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK,
Na Straník 335/24, 010 03 Žilina na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
5. Deklarácia spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov.
6. Návrh na zmenu Uznesenia 8/26 v časti 12. zastupiteľstva z 25. septembra 2017.
7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
8. Návrh na založenie spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o..
9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja
č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na
podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.
11. Všeobecne
záväzné
nariadenie
Žilinského
samosprávneho
kraja
o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018.
12. Všeobecne
záväzné
nariadenie
Žilinského
samosprávneho
kraja
o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, s organizačnými
zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí:
Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej
školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01
Kysucké Nové Mesto.
13. Všeobecne
záväzné
nariadenie
Žilinského
samosprávneho
kraja
o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných
technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná
1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Strednej priemyselnej školy informačných
technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
14. Návrh zriaďovacej listiny Strednej priemyselnej školy informačných technológií,
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
15. Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
16. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja.
17. Dodatky k zriaďovacím listinám zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja.

18. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci
programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
19. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2018
program „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“, Výzvy č. 2/2018
program „KULTÚRA“ a Výzvy č. 3/2018 program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
20. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie
2017/2018.
21. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2018.
22. Interpelácie.
23. Rôzne.
24. 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 Igora Janckulíka, Karola Javorku
a Martina Kapitulíka, za zapisovateľku určila Sylviu Mahútovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí
budú zodpovední za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému
Annu Klimíkovú, Martinu Gazdíkovú a Alenu Alkas.
Následne informovala poslancov, že spolu s pozvánkou im bol zaslaný aj návrh
programu, ktorý doplnila o tri body s názvom: Návrh na menovanie generálneho riaditeľa
Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberového konania
a navrhla jeho prerokovanie ako bod 5, Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja a navrhla jeho prerokovanie ako bod 7, Schválenie
predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných
v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch a navrhla jeho prerokovanie ako bod 21 programu.
Oznámila prečíslovanie pôvodných bodov programu 5 na 6, body 6 – 18 na 18 – 20 a body
19 - 24 na 22 - 27. Ďalej vysvetlila, že tieto body už boli prerokované na poslaneckom
grémiu. K bodu nakladanie s majetkom oznámila doplnenie k návrhu Uznesenia 1 o časť 11,
predmetom ktorého je návrh na schválenie trvalej prebytočnosti pozemkov v kat. území
Priekopa a zámer prevodu tohto majetku na základe obchodnej verejnej súťaže ako je návrh
na zriadenie bezodplatného vecného bremena na uvedených zaťažených pozemkoch. Opýtala
sa, či má niekto ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu rokovania. Nikto sa
neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania aj s predloženými
doplňujúcimi bodmi.
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Uznesenie 1/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodov: „Návrh na menovanie generálneho
riaditeľa Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberového
konania“ ako bodu 5, „Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja“ ako bodu 7 a „Schválenie predloženia žiadostí o NFP
a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných v rámci výzvy
z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch“ ako bodu 21 s následný prečíslovaním pôvodných bodov programu
5 na 6, 6 – 18 na 8 – 20 a 19 – 24 na 22 – 27.
Výsledok hlasovania 1:

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

zdržalo 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 21. mája 2018.
Informoval, že Uznesením 18/11 zo 6. júla 2015 zastupiteľstvo uložilo predsedovi ŽSK
zabezpečiť obstaranie Územného plánu regiónu Žilinského samosprávneho kraja. Informoval,
že táto úloha je stále v plnení, a hoci nastal určitý posun, stav plnenia Uznesenia je
nezmenený oproti komentáru, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve 21. mája 2018. Dodal,
že základným podkladom pre spracovanie Územného plánu regiónu ŽSK v oblasti dopravy
je dopravno-plánovací dokument s názvom ,,Stratégia udržateľného rozvoja dopravy
a mobility ŽSK“ a to najmä jej prvá etapa čiže analýzy. Doplnil, že dokumentácia z procesu
verejného obstarávania tohto dokumentu je po kontrole postupu na Úrade pre verejné
obstarávanie. ŽSK v najbližších dňoch očakáva súhlasné stanovisko príslušného riadiaceho
orgánu podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. Nový Územný plán regiónu ŽSK, ktorý
bude komplexne riešiť celé územie kraja, sa začne spracovávať po ukončení I. etapy Stratégie
udržateľného rozvoja dopravy a mobility. Samosprávny kraj očakáva pozitívny postup, že
bude možne podpísať zmluvu pre tento dokument.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. mája 2018.
Výsledok hlasovania 2:

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

K bodu 3
Ing. Janka Ševčíková poverená vedením odboru financií (ďalej len ,,poverená
riaditeľka odboru financií“) predložila Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2018. Informovala, že celkový nárast objemu výdavkov tejto
úpravy je 4 135 000 eur. Zdrojom krytia sú predovšetkým daňové príjmy vo výške 1 586 000
eur, nedaňové príjmy 15 000 eur, bežný a kapitálový transfer 863 000 eur a príjmové finančné
operácie, konkrétne rezervný fond 1 670 000 eur. Táto úprava zahŕňa aj presuny v rámci už
schváleného rozpočtu a tiež aj zmeny v programovej štruktúre. Ďalej informovala, že po
komisiách boli zahrnuté do úpravy rozpočtu aj zmeny vyplývajúce z poskytnutia účelovo
určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, je to bežná dotácia z ministerstva
školstva na odchodné vo výške 11 492 eur a kapitálovú dotáciu pre projekt na eurofondoch
,,Zlepšenie dostupnosti k sietí TEN-T regiónu Podhale a okresu Tvrdošín“ vo výške 674 000
eur. V tomto projekte ŽSK je vedúcim partnerom. Z Riadiaceho orgánu sú poukazované ŽSK
aj refundácie za Projektového partnera. Projektovým partnerom je Malopoľské vojvodstvo so
sídlom v Krakove. Bežné výdavky sa zvyšujú o 1 875 000 eur. Ako príklad uviedla, že na
Úrade ŽSK predstavuje navýšenie o 100 000 eur. Vysvetlila, že toto navýšenie súvisí
s aktivitami odboru zdravotníctva, ďalším navýšením je navýšenie na SC, ktoré predstavuje
96 000 eur na mzdové výdavky a poistného z dôvodu zvýšenia motivačnej zložky platov
kategórie vodič počas vykonávania letnej údržby v mesiacoch júl, august a október. Na
odbore zdravotníctva predstavujú navýšené výdavky na stabilizáciu lekárov a sestier
v Žilinskom kraji 500 00 eur, na odbore kultúra sú to príplatky v zmysle novely Zákonníka
práce od 1.5. 2018. Na eurofondoch predstavuje navýšenie 216 000 eur na projekty v školstve
na podporu činnosti centier odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ, táto suma predstavuje
dofinancovanie vo výške 2% normatívneho príspevku. Oznámila, že nárast kapitálových
výdavkov je vo výške 2 258 000 eur. Najväčšiu časť predstavuje financovanie do oblasti
vzdelávania vo výške 685 000 eur, z toho predstavujú stavebné akcie 500 000 eur a na stroje,
prístroje a zariadenia pre školy a školské zariadenia je rozpočtované vo výške 173 000 eur. Na
inteligentné zdravotníctvo I. etapa je rozpočtované 550 000 eur, v sociálnej oblasti je
investované 248 000 eur. Dodala, že podrobnejšie sú výdavky rozpísané v materiály, ktorý
poslanci dostali mailom. Zhrnula, že celkový rozpočet po tejto úprave je vyrovnaný
a predstavuje 217 798 000 eur, do bežných výdavkov sa z tejto sumy investovalo 77%, čo je
okolo 160 000 000 eur, do kapitálových výdavkov 23%, čo predstavuje okolo 48 000 000 eur,
zhruba jedno percento tvoria finančné operácie výdavkové.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásili poslanci Karol Javorka,
Rudolf Urbanovič a Ján Blcháč.
Poslanec Karol Javorka poďakoval odboru zdravotníctva a sociálnych vecí, kde je
členom komisií, za schválenie zmien rozpočtu. Opýtal sa na zmenu rozpočtu v zdravotníctve
a to konkrétne na zmenu stabilizácie lekárov a sestier v Žilinskom kraji, kde sú uvedené
dotácie, ktoré majú byť plánované na stabilizáciu kádrov v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského kraja. Nakoľko nemocnica v Ružomberku nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti, či
je možné počítať s tým, že sa na ňu nezabudne. Zároveň poďakoval za operatívne riešenia
APS aj pre okres Ružomberok.
Predsedníčka sa vyjadrila, že tieto dotácie samosprávy kraj nemôže priamo
poskytovať, a že budú musieť byť poukázané ako financie na zariadenia
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dodala, že teda nemocnicu v Ružomberku nebudeme
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môcť týmto spôsobom podporiť, a je to vyslovene určené len na zastabilizovanie stavu
zamestnancov v zariadeniach, ktoré patria pod ŽSK.
Poslanec Rudolf Urbanovič taktiež vyslovil krátke poďakovanie za navýšenie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu okien na internáte Strednej elektrotechnickej školy
v Liptovskom Hrádku. Uviedol, že tam bol pozrieť a že riaditeľ školy mu poukazoval niektoré
priestory. Vyslovil potešenie z rozvoja školy a vysokého záujmu študentov o štúdium na tejto
škole. Skonštatoval, že internát je v dobrom technickom stave a plánovaná výmena okien
v tomto roku je potrebná, a nie je jeho najlepšou vizitkou. Preto vyslovil dôraz na schválenie
tejto rekonštrukcie, lebo táto škola si zaslúži údržbu. Nakoniec vyslovil poďakovanie za
zahrnutie tejto rekonštrukcie do návrhu. Ešte dodal, že ďalší rečník, ktorý sa prihlásil po ňom,
pán primátor, bude ďakovať aj za Strednú zdravotnú školu v Liptovskom Mikuláši, kde sa
taktiež plánuje celková rekonštrukcia školy.
Poslanec Ján Blcháč poďakoval za 2. zmenu v rozpočte samosprávneho kraja, kde
na strane 23 sú stavebné úpravy budovy školy Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom
Mikuláši s informáciou, že sa pripravuje verejné obstarávanie. Opätovne poďakoval za to, že
19. marca 2018 poslanci za okres Liptovský Mikuláš spoločne a nerozdielne interpelovali
práve túto záležitosť, ktorá bola donedávna tak trochu sporná, respektíve jej budúcnosť nebola
istá. Ďalej poďakoval za posledné stretnutie, kde sa stretli s riaditeľom úradu
a jeho spolupracovníkmi. Poznamenal, že aj na poslednom zastupiteľstve interpeloval túto
záležitosť. Na stretnutie boli prizvaní všetci poslanci, tak ako bolo požadované, zišli sa tam
štyria zo šiestich a boli dohodnuté konkrétne kroky. Podotkol, že aj škola, Občianske
združenie priateľov Strednej zdravotníckej školy a rada školy sú spokojní s týmto vývojom,
pretože už majú pripravené dočasné sťahovanie na jeden maximálne dva roky do bývalých
priestorov bývalého bankového inštitútu, ktorí by sa počas týchto dvoch rokov dokázali
uskromniť a po rekonštrukcii by sa vrátili späť do budovy, ktorá je na to určená, a ktorá
vyhovuje všetkým normám pre výchovno-vzdelávací proces na strednej škole tohto typu akou
je Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši. Vyjadril radosť s týmto rozhodnutím
ŽSK, a ocenil aj dobrú komunikácia medzi samosprávnym krajom a mestom Liptovský
Mikuláš. Skonštatoval, že teraz sa už bude čakať len na výsledky verejného obstarávania.
Všetkých informoval, že finančná komisia požiadala úrad vo veci riešenia personálnej
situácie na odbore verejného obstarávania. K tejto záležitosti doplnil, že v predloženom
návrhu na zmenu rozpočtu sa navrhujú aj prostriedky na externých zamestnancov pre verejné
obstarávanie, čo je tejto situácie potrebné urobiť. Nakoniec poďakoval všetkým, ktorí
podporia túto zmenu rozpočtu.
Predsedníčka dodala, že sa zreálňuje rozpočet o tieto finančné akcie, od niektorých
sa upustilo, niektoré boli zrealizované. Oznámila, že sa zúčastnila na stretnutí SK 8 a že musí
vyzdvihnúť prácu odboru zdravotníctva, lebo ambulantné pohotovostné služby Žilinského
kraja sú už pripravené skoro na 100 % a od 1. júla 2018 už platia pohotovostné služby podľa
novej legislatívy. Ďalej oznámila, že odbor zdravotníctva zaviedol aj zabezpečenie
pohotovostných lekární pri miestach pevných bodov pohotovostí, a že o takejto práci zvažujú
aj v iných krajoch. Dodala, že Žilinská župa bola v tomto prípade príkladom pre ostatných.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.
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Uznesenie 3/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 4
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum
sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina na základe žiadosti
o uvoľnenie z funkcie. Informovala, že riaditeľka CSS STRANÍK sa zúčastnila konkurzu na
funkciu riaditeľky sociálnych vecí na ŽSK, kde bola aj vybratá a požiadala preto o uvoľnenie
z postu riaditeľky tohto sociálneho zariadenia.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 4/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedníčky 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. Ivety Ďurišovej o skončenie pracovného pomeru a uvoľnenie z funkcie
riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03
Žilina dňom 30. júna 2018,

2.

odvoláva
dňom 30. júna 2018
Ing. Ivetu Ďurišovú z funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb
STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina.

Výsledok hlasovania 4:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 5
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie generálneho riaditeľa Správy ciest
Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberového konania. Informovala, že
27. apríla 2018 sa uskutočnilo výberové konanie a jej odporúčanie predkladá zastupiteľstvu
na schválenie. Dodala, že Ing. Pavol Liška vykonáva funkciu generálneho riaditeľa SC ŠK
od 1. mája 2018 na základe jej poverenia. Z výberového konania bol vypracovaný protokol,
kde je zaznamenané rozhodnutie ich členov, preto predkladá návrh na jeho menovanie
do funkcie riaditeľa tejto organizácie.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 5/7
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 3. júlu 2018
Ing. Pavla Lišku do funkcie riaditeľa organizácie Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
Výsledok hlasovania 5:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 6
Ing. Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA predložila návrh na Deklaráciu
spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov uzatvorenú medzi
predstaviteľmi Moravsko-sliezskeho kraja (CZ), Sliezskeho vojvodstva (PL) a Žilinského
samosprávneho kraja (SK). Informovala, že Európske zoskupenie územnej spolupráce
(EZÚS) TRITIA, ktorého členom sú vyššie menované kraje, a jeho dvaja členovia Moravskosliezsky kraj a Sliezske vojvodstvo požiadali EZÚS TRITIA o vypracovanie nielen
Deklarácie, ale aj o vypracovanie podmienok možností zapojenia sa týchto troch krajov do
nového pripravovaného programu pod názvom Coal Regions in Transition Platform –
Platforma pre uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou, predstavenej Európskou
komisiou 26. 2. 2018 v Bruseli ako nástroj podpory po prijatí „Zimného energetického
balíčka“. Dodala, že Zimný energetický balíček bol na jar 2018 prijatý Európskou komisiou,
Európskym parlamentom a hovorí o dekarbonizácii spoločnosti a o tom, že do roku 2023
budeme musieť v rámci EÚ znížiť emisie uhlíka o 23% a do roku 2030 je návrh až na 50%.
Netýka sa to len znižovania ťažby uhlia, ale ide o prechod na zelené energie, ďalej sa to týka
veľkých hutníckych priemyslov a energetického a tepelného hospodárstva. Z tohto dôvodu
pripravuje komisia tento program, ktorý by mal byť od roku 2020 na svete a mohli by z neho
jednotlivé štáty a regióny čerpať finančné prostriedky. Ďalej uviedla, že do pilotného
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programu, ktorý Európska komisia na čele s pánom Marošom Šefčovičom pre energetiku
pripravila, je zapojená Slovenská republika, Grécko a jeden poľský región. Tento program je
pripravovaný tak, že po pracovných rokovaniach v Bruseli sme dostali možnosť nachystať
podmienky, za ktorých by mohli regióny z tohto programu čerpať. Finančné prostriedky by
mali byť určené v rámci podmienok, na transformáciu baníckych regiónov, ale netýkajú sa len
hospodárskej transformácie enviromentálnych záťaží využitia baní, ktoré ostanú, ale mali by
sa týkať aj transformácie ľudských zdrojov a hlavne transformácie na zelené energie. Uviedla,
že sa tento program netýka len Moravsko-sliezskeho kraja a Sliezskeho vojvodstva, kde sú
veľké bane, ale v rámci Žilinského kraja sa má tento program dotýkať hlavne v časti pri
prechode na zelené energie a pri prechode na rekvalifikovanie ľudských zdrojov. Oznámila,
že Deklarácia o spolupráci bola predstavená predstaviteľmi týchto troch krajov na stretnutí
podnikateľov v Ostrave, kde zadeklarovali, že Moravsko-sliezsky kraj a Sliezske vojvodstvo
túto deklaráciu podpíšu. Nakoniec požiadala poslancov o odsúhlasenie tejto deklarácie, aby sa
ŽSK mohol pripojiť k deklarácii týchto troch krajov.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia. Upozornila poslancov, že na prijatie uznesenia je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Uznesenie 6/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje
Deklaráciu spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov
uzatvorenú medzi predstaviteľmi Moravsko-sliezskym krajom (CZ), Sliezskym
vojvodstvom (PL) a Žilinským samosprávnym krajom (SK),

2.

poveruje
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
podpísať Deklaráciu spolupráce v oblasti transformácie hospodárstva baníckych regiónov
v znení schváleného návrhu.

Výsledok hlasovania 6:

Za: 53 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 7
Predsedníčka predložila návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja. Vysvetlila, že ide o jednoduchú zmenu, ktorá napráva stav,
ktorý nebol správne nastavený alebo potreba tejto zmeny vyplynula z posledných dní. Je to
jednoduchá zmena, ktorá upravuje finančnú sankciu za neúčasť poslanca na zasadnutí, pokiaľ
bol poverený predsedníčkou za účelom plnenia neodkladných úloh pre samosprávny kraj.
Dodala že to znamená, že pokiaľ sa poslanec ospravedlní a bol poverený predsedníčkou na
zastupovanie úloh samosprávneho kraja, odmena sa mu nebude krátiť.
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Predsedníčka otvorila rozpravu Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Tatiana
Červeňová.
Poslankyňa Tatiana Červeňová sa vyjadrila, že jej osobný názor je, že ak je poslanec
poverený alebo nepoverený predsedníčkou za účelom plnenia neodkladných úloh, táto jeho
služobná cesta je plne hradená samosprávnym krajom. Z toho vyplýva, že poslanec nie je
účastníkom zasadnutia zastupiteľstva, nehlasuje, a preto by mal mať túto odmenu krátenú.
Dodala, že bude hlasovať proti tomuto návrhu.
Predsedníčka reagovala na odznené vystúpenie. Vyjadrila sa, že je rozdiel, ak je
poslanec vyslaný a ešte za to musí dostať sankciu, zdôraznila že takto to platí aj na v iných
zastupiteľstvách.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslankyne Tatiany Červeňovej sa prihlásil
poslanec Bechný. Podporil návrh predsedníčky. Dodal, že je absurdné, aby poslanec bol
potrestaný za to, že bol vyslaný na služobnú cestu samosprávneho kraja.
Predsedníčka informovala, že k tejto téme už dostali dotazy, či sa budú konať hlbšie
zmeny Rokovacieho poriadku. Dodala, že bude rozposlaná informácia medzi poslancov
so zámerom, či majú nejaké pripomienky a podnety k zmene rokovacieho poriadku. Tie sa
budú následne zbierať a stanoví sa komisia, ktorá tieto podnety vyhodnotí, a ak to bude
potrebné, prehodnotia sa a určia sa väčšie zmeny v tomto dokumente. Dodala, že nateraz sa
navrhuje len táto drobná úprava.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsednícky sa prihlásil poslanec Martin
Kapitulík. Vysvetlil, že poslanec si má predovšetkým plniť svoj mandát a jeho hlavnou
úlohou je zúčastňovať sa zastupiteľstiev, a preto nevidí dôvod, prečo by mal byť poslanec
v čase zastupiteľstva vyslaný na pracovné cesty, a ak by sa tak aj stalo, nie je prítomný na
zastupiteľstve, nesedí tam a nehlasuje, nezastupuje záujmy svojich obyvateľov zo svojho
obvodu na zastupiteľstve, preto nevidí dôvod na takúto zmenu rokovacieho poriadku.
Predsedníčka dodala, že niektoré termíny sa nedajú len tak zrušiť a hlavne, ak ide
o vopred plánovanú a dohodnutú pracovnú cestu. Spomenula pracovnú cestu, ktorej sa
zúčastnil podpredseda Milan Laurenčík v deň konania zastupiteľstva. Účelom tejto pracovnej
cesty bolo stretnutie s prezidentom Macedónska, preto je potrebné pochopiť, že tento termín
sa naozaj nedal upraviť. Dodala, že nepredpokladá častý výskyt takýchto situácií.
Ešte vystúpila poslankyňa Anna Verešová, ktorá vyjadrila podporu predloženému
návrhu. Podľa jej názoru , ak je poslanec vyslaný predsedníckou na služobnú cestu, nemôže
byť ukrátený o odmenu poslanca, aj keď sú preplatené všetky cestovné náhrady súvisiace
s uskutočnenou služobnou cestou.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Konštatovala, že nebol predložený žiadny
pozmeňujúci návrh a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
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Uznesenie 7/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 37 hlasov,
proti: 2 hlasov,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: 12 hlasov,

K bodom 8 a 9
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Magda Horčičková (ďalej len „riaditeľka
odboru správy majetku“) predložila Návrh na zmenu Uznesenia 8/26 v časti 12. zastupiteľstva
z 25. septembra 2017. Uviedla, že obsahom návrhu je doplnenie údajov vlastníka pozemku
parc. č. 701/87 v k. ú. Žabokreky, ktorý je vedený ako stavebný pozemok a ku ktorému bude
zriadené vecné bremeno, pretože stavba rodinného domu ešte nebola zapísaná na liste
vlastníctva.
Predsedníčka sa opýtala poslancov, či je všeobecný súhlas na to, aby tento návrh
a návrhy zaradené v programe v rámci nasledujúceho bodu 9, ktoré sa týkajú správy majetku,
boli bez prezentácií. Odôvodnila to tým, že návrhy boli odprezentované na komisiách.
Dodala, že v rámci otvorenej rozpravy budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa a diskutovať
k jednotlivým častiam predložených návrhov uznesení. Poslanci prejavili s týmto návrhom
všeobecný súhlas.
Predsedníčka otvorila spoločnú rozpravu k bodom 8 a 9.
Prihlásil sa poslanec Karol Javorka. Vyjadril sa, že reaguje na rokovanie Poslaneckého
grémia, ktorého sa zúčastnil. Opýtal sa, či aj podmienky obchodnej verejnej súťaže č.
004/2018 na pozemky v k. ú. Priekopa, boli predmetom nejakého dodatočného rokovania
komisie.
Predsedníčka požiadala riaditeľku odboru správy majetku, aby upriamila pozornosť na
zmeny, ktoré sú v návrhoch uznesení a ktoré vyplynuli z pripomienok komisií.
Riaditeľka odboru správy majetku informovala, že v časti 6. návrhu uznesenia došlo
k zmene minimálnej ceny ponúknutej účastníkom súťaže z 12 300 € na 36 300 €, a to na
základe odporúčania finančnej komisie. Ďalej informovala, že časť 11. návrhu Uznesenia 1
nebola predmetom rokovania komisií. Spresnila, že jej obsahom je návrh na schválenie trvalej
prebytočnosti pozemkov v k. ú. Priekopa, ktoré sú v správe Strednej odbornej školy dopravnej
v Martine a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 004/2018, čo je podmienené
aj zriadením vecného bremena v prospech samosprávneho kraja a školu za účelom
zabezpečenia vstupu na zaťažené pozemky. Dodala, že ďalšou podmienkou je vybudovanie
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cesty podľa projektovej dokumentácie. Na záver zdôraznila, že minimálna cena, ktorá musí
byť účastníkom súťaže ponúknutá, je 98 570 €.
Predsedníčka ozrejmila, časť 11. návrhu Uznesenia 1 je návrh, o ktorom hovorila pri
schvaľovaní programu rokovania dnešného zasadnutia. Vtedy informovala, že v rámci bodu
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja dopĺňa návrh Uznesenia 1 o časť 11.
a súčasne stručne uviedla aj jeho obsah.
Prihlásil sa poslanec Karol Javorka a opätovne sa opýtal, či tento bod bol dodatočne
prerokovaný na finančnej komisii. Pripomenul, že na rokovaní Poslaneckého grémia boli
o tomto návrhu diskusie, či budeme v rámci obchodnej súťaže uvažovať o predaji
nehnuteľností v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom alebo za cenu
určenú znaleckým posudkom. Požiadal o odpoveď, či sa tento bod prerokoval dodatočne
v komisii.
Predsedníčka odpovedala, že tento návrh nebol dodatočne prerokovaný v komisiách.,
a preto o ňom informovala už pri predkladaní a schvaľovaní programu rokovania.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý je
predložený v rámci bodu 8 programu.

Uznesenie 8/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 8/26 v bode 12. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. septembra 2017 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
Zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat.
území Žabokreky, obec Žabokreky, okres Martin, zapísanom na LV č. 1214 pre vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako:
-

parc. KN-E č. 1007/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5096 m2 vo vyznačenom
rozsahu (25 m2) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č. 226/2017

vyhotoveného dňa 11.07.2017 Ing. Petrom Buricom, autorizačne overeného Ing. Jankou
Stehlíkovou dňa 11.07.2017, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym
odborom pod č. 716/17 dňa 27.07.2017 v prospech oprávneného z vecného bremena:
-

Mgr. Bibiana Jančiová rod. Sekerková, nar. 14.10.1979, Mánesovo námestie
1231/3, 851 01 Bratislava ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 701/87 ostatné plochy
o výmere 999 m2 ako aj každodobého vlastníka tohto pozemku.
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Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena:
- zabudované inžinierske siete (elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, a prípojku
splaškovej kanalizácie) vrátane ochranného pásma v rámci stavby: „Rodinný dom novostavba“ vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 geometrického plánu č.
226/2017,
- právo vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťaženom pozemku za účelom, užívania, údržby,
kontroly, opravy, zmien, rekonštrukcie alebo odstraňovania elektrickej prípojky,
vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej kanalizácie alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 130,00 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 115/2017 zo dňa 14.08.2017, ktorý vyhotovil Ing. Roman Barbuščák,
Turčianske Kľačany 25, 038 61 Vrútky.
Výsledky hlasovania č. 8:

Za: 54 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

zdržal sa: nikto,

Následne dala predsedníčka spoločne hlasovať o návrhoch Uznesení 1 – 3, ktoré sú
predložené v rámci bodu 9 programu.
Výsledky hlasovania č. 9:

Za: 54 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

zdržal sa: nikto,

Uznesenie 9/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie NN káblov v rámci stavby „Žilina
Hliny rekonštrukcia NN káblov ul. Bajzova“ na dobu neurčitú na zaťažených pozemkoch
v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaných na LV č. 6132, č. 10197 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina ako
-

parc. KN-C č. 6529/2 ostatné plochy o výmere 18518 m2,
parc. KN-C č. 6529/75 ostatné plochy o výmere 286 m2

a zaťažený pozemok v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 7791
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427 ako
- parc. KN-C č. 6529/78 ostatné plochy o výmere 462 m2
vo vyznačenom rozsahu (143 m2) podľa dielov č. 2, 4, 5 geometrického plánu č.1271/2016, vyhotoveného dňa 05.09.2016 spoločnosťou GEOMER Žilina, s.r.o., Hollého 401/64,
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010 01 Žilina, IČO: 47864729 Martou Kubicovou, autorizačne overeného Ing. Vladimírom
Hrivíkom dňa 05.09.2016, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym
odborom pod č. 1792/2016 dňa 13.10.2016,
v prospech oprávneného z vecného bremena


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

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia NN káblov,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia NN káblov alebo
ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 885,17 € stanovenú
v znaleckom posudku č. 074/2018 zo dňa 06.04.2018, ktorý vyhotovila znalecká organizácia
PBT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO: 46 352 830.
2.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie VN vedenia v rámci stavby
„Ležiachov obec rek. VN 269 odb.“ na dobu neurčitú na zaťažených pozemkoch v kat.
území Ležiachov, obec Ležiachov, okres Martin, zapísaných na LV č. 114 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. 210 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3528 m2,
parc. KN-C č. 275 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2287 m2

vo vyznačenom rozsahu (117 m2) podľa dielov č. 3, 5 geometrického plánu č. 46193537109/2017, vyhotoveného dňa 03.07.2017 Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 029 01
Námestovo, IČO: 46193537, autorizačne overeného Ing. Jurajom Karolčíkom dňa
03.07.2017, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č.
687/2017 dňa 12.10.2017,
v prospech oprávneného z vecného bremena


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

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
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-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia VN vedenia,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia VN vedenia alebo
jeho častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 119,34 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 144/2018 zo dňa 06.04.2018, ktorý vyhotovila znalecká organizácia
Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 044 776.
3.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie kanalizácie v rámci stavby
„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ na dobu neurčitú na
zaťažených pozemkoch v kat. území Rabča, obec Rabča, okres Námestovo, zapísaných na
LV č. 4456 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-E č. 6868/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2328 m2,
parc. KN-E č. 6873/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2374 m2
parc. KN-E č. 6875/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 709 m2

vo vyznačenom rozsahu (1566 m2) podľa geometrického plánu č. 36433756-24/2016,
vyhotoveného dňa 27.06.2016 spoločnosťou DIBDIAKGEO s.r.o., Beňovolehotská 2131/50,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36433756, autorizačne overeného Ing. Pavlom Dibdiakom dňa
27.06.2016, úradne overeného Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom pod č.
827/2016 dňa 04.11.2016,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO:
36 672 254.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizácie,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizácie alebo
jej častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 610,74 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 32/2017 zo dňa 18.04.2017, ktorý vyhotovil Ing. Peter Pavlík, Valaská
Dubová č. 69, 034 96, Valaská Dubová znalec z odboru stavebníctvo.
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4.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie dažďovej, splaškovej a elektrickej
NN prípojky v rámci stavby „Rodinný dom - novostavba“ na dobu neurčitú na zaťaženom
pozemku v kat. území Rosina, obec Rosina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 881 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. 1675 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4984 m2

vo vyznačenom rozsahu (117 m2) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č. 36/2018,
vyhotoveného dňa 29.03.2018 spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota 115, IČO:
50 740 318, autorizačne overeného Ing. Mariánom Forbakom dňa 29.03.2018, úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. 669/2018 dňa 16.05.2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Šutara Vladimír, nar. 12.06.1952 a Šutarová Eva r. Gluchová, nar. 08.09.1952,
Vážska 3249/2, 010 01 Žilina ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 1807/30 orná
pôda o výmere 652 m2 a pozemku parc. KN-C č. 1807/32 orná pôda o výmere 104 m2,
ako aj v prospech každodobého vlastníka týchto pozemkov.
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 dažďovej,
splaškovej a 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 dažďovej,
splaškovej a elektrickej NN prípojky alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatia oprávnený z vecného
bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 325,00 € stanovenú
v znaleckom posudku č. 23/2018 zo dňa 30.04.2018, ktorý vyhotovil Ing. Miloš Kovaľ,
Murgašova 1296/11, 010 01 Žilina znalec z odboru stavebníctvo.
5.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie VN vedenia v rámci stavby „7893Čimhová-stred-rek.VNP pre 275/ts/cimhova-obec.1“ na dobu neurčitú na zaťaženom
pozemku v kat. území Čimhová, obec Čimhová, okres Tvrdošín, zapísaný na LV č. 79
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. 310 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13031 m2
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vo vyznačenom rozsahu (30 m2) podľa dielu č. 2 geometrického plánu č. 46193537274/2017, vyhotoveného dňa 21.11.2017 Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 029 01
Námestovo, IČO: 46193537, autorizačne overeného Ing. Jurajom Karolčíkom dňa
21.11.2017, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č.
378/2017 dňa 15.12.2017,
v prospech oprávneného z vecného bremena


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

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 VN vedenia
(22kV zemná káblová prípojka),
- 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 VN vedenia alebo
jeho častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 59,70 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 111/2018 zo dňa 29.03.2018, ktorý vyhotovila znalecká organizácia
Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 044 776.
6.

schvaľuje

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. 5416/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
nachádzajúci sa v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 na LV č. 1300, v správe
Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
a
novovytvorené pozemky:
- parc. KN – C č. 5416/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2,
- parc. KN – C č. 5416/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 5416/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 14188 m2 v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č.
1300 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427, v správe Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina na základe
geometrického plánu č. 10947264-5/2018 vyhotoveného Ing. Lubošom Višňovským dňa
28.02.2018, Fialkova 20, 010 03 Považský Chlmec, IČO: 10 947 264, autorizačne overeného
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Ing. Jurajom Rosinčínom dňa 28.02.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom dňa 14.03.2018 pod č. 457/2018 a geometrického plánu č. 109472646/2018 vyhotoveného Ing. Lubošom Višňovským dňa 28.02.2018, Fialkova 20, 010 03
Považský Chlmec, IČO: 10 947 264, autorizačne overeného Ing. Jurajom Rosinčínom dňa
28.02.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa
25.04.2018 pod č. 763/2018.
b) podmienky OVS č. 003/2018
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. 5416/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
nachádzajúci sa v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 na LV č. 1300, v správe
Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
a
novovytvorené pozemky:
- parc. KN – C č. 5416/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2,
- parc. KN – C č. 5416/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 5416/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 14188 m2 v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č.
1300 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427, v správe Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina na základe
geometrického plánu č. 10947264-5/2018 vyhotoveného Ing. Lubošom Višňovským dňa
28.02.2018, Fialkova 20, 010 03 Považský Chlmec, IČO: 10 947 264, autorizačne overeného
Ing. Jurajom Rosinčínom dňa 28.02.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom dňa 14.03.2018 pod č. 457/2018 a geometrického plánu č. 109472646/2018 vyhotoveného Ing. Lubošom Višňovským dňa 28.02.2018, Fialkova 20, 010 03
Považský Chlmec, IČO: 10 947 264, autorizačne overeného Ing. Jurajom Rosinčínom dňa
28.02.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa
25.04.2018 pod č. 763/2018.
7.

schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 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:
predaj pozemku:
- parc. KN-C č. 4886/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
zapísaný na LV č. 8867 pre 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, žiadateľovi – kupujúcemu:
 Frolová Viera r. Martikánová, nar. 05.09.1957, Neslušská cesta 685/62,
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024 01 Kysucké Nové Mesto
za kúpnu cenu vo výške 800,69 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 113/2010 zo dňa
08.11.2010 vyhotoveného znalkyňou Ing. Vlastou Kolenovou, Na Podstráni 2669, 024 01
Kysucké Nové Mesto.
8.

schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 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:
predaj pozemkov:
- parc. KN-C č. 4886/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,
- parc. KN-C č. 4886/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
- parc. KN-C č. 4886/22 záhrady o výmere 30 m2,
v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
zapísané na LV č. 8867 pre 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, žiadateľovi – kupujúcemu:
 Ochodničan Stanislav, nar. 09.06.1943 a Emília r. Garabová, nar. 09.09.1946,
SNP č. 338, 024 01 Kysucké Nové Mesto
za kúpnu cenu vo výške 5.770,49 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 113/2010 zo dňa
08.11.2010 vyhotoveného znalkyňou Ing. Vlastou Kolenovou, Na Podstráni 2669, 024 01
Kysucké Nové Mesto.
9.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a elektrickej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Dolný Kalník,
obec Dolný Kalník, okres Martin, zapísaný na LV č. 410 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,
-

parc. KN-E č. 132/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5730 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:
-

zriadenia, výstavby, užívania, údržby, zmien, opráv alebo odstránenia stavby vjazdu na
komunikáciu k pozemkom plánovanej IBV napájajúcej sa na cestu III/2148 a elektrickej
prípojky, v rámci stavby „IBV DOLNÝ KALNÍK – KLINY IV INFRAŠTRUKTÚRA“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Petrom Rázgom v mesiaci 09/2017,
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-

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
a stavby vjazdu,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Michal Vincourek nar. 27.05.1978 a Jana Vincourková r. Markovičová nar.
12.04.1980, Habrová 550/5, 796 04 Prostějov, Česká republika
ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 315/268 orná pôda o výmere 1889 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.
10. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 4 odst.3 písm.a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku
„Evidencia, správa a prevádzka majetku ŽSK“ - dodanie SW služby na 10 rokov
s predpokladanou hodnotou zákazky max. 650.000 € bez DPH na dobu používania 10 rokov,
ktorú vyhlási ŽSK a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy na dodávku SW služby
1. v prvom roku je predpoklad výdavkov 100.000 € z dôvodu vyšších prvotných
nákladov napr. implementácia a nastavenie systému, školenie pracovníkov.
(Uvedená suma je už schválená v rozpočte na rok 2018)
2. Následne v druhom až piatom roku sú predpokladané výdavky cca 60.000 €/rok
ŽSK ako verejný obstarávateľ požaduje komplexné poskytnutie služieb evidencie, správy,
údržby a prevádzky majetku Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom je poskytnutie
integrovaného systémového riešenia, modulárneho charakteru s možnosťou budúcich
rozširovaní o ďalšie moduly ( napr. energetický manažment, správa technických zariadení
a pod.)
11. 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:
pozemky:
- parc. KN – C č. 1156/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,
- parc. KN – C č. 1156/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,
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v kat. území Priekopa, obec Martin, okres Martin, zapísaných na LV č. 1744 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe
Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
a
novovytvorené pozemky:
- parc. KN – C č. 1140/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1295 m2,
- parc. KN – C č. 1140/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2,
- parc. KN – C č. 1156/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2,
- parc. KN – C č. 1156/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
- parc. KN – C č. 1156/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
- parc. KN – C č. 1156/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN-C č. 1156/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 518 m2, KN-C č. 1140/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1323 m2,
parc. KN-C č. 1140/6 ostatné plochy o výmere 4659 v kat. úz. Priekopa, obec Martin, okres
Martin, zapísané na LV č. 1744 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 08
Martin-Priekopa na základe geometrického plánu č. 101/2018 vyhotoveného Ing. Jánom
Očkom dňa 12.06.2018, Jána Kostku 346/10A, 038 51 Turčianska Štiavnička, IČO: 50 931
687, autorizačne overeného Ing. Evou Jadroňovou dňa 13.06.2018, úradne overeného
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom dňa 14.06.2018 pod č. 615/2018.
Súčasťou predaja nehnuteľností sú aj tenisové kurty na pozemku parc. KN-C č. 1140/3
a oplotenie tenisových kurtov.
b) podmienky OVS č. 004/2018
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:
pozemky:
- parc. KN – C č. 1156/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,
- parc. KN – C č. 1156/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,
v kat. území Priekopa, obec Martin, okres Martin, zapísaných na LV č. 1744 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe
Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
a
novovytvorené pozemky:
- parc. KN – C č. 1140/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1295 m2,
- parc. KN – C č. 1140/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2,
- parc. KN – C č. 1156/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2,
- parc. KN – C č. 1156/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
- parc. KN – C č. 1156/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
- parc. KN – C č. 1156/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN-C č. 1156/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 518 m2, KN-C č. 1140/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1323 m2,
parc. KN-C č. 1140/6 ostatné plochy o výmere 4659 v kat. úz. Priekopa, obec Martin, okres
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Martin, zapísané na LV č. 1744 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 08
Martin-Priekopa na základe geometrického plánu č. 101/2018 vyhotoveného Ing. Jánom
Očkom dňa 12.06.2018, Jána Kostku 346/10A, 038 51 Turčianska Štiavnička, IČO: 50 931
687, autorizačne overeného Ing. Evou Jadroňovou dňa 13.06.2018, úradne overeného
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom 14.06.2018 pod č. 615/2018.
Súčasťou predaja nehnuteľností sú aj tenisové kurty na pozemku parc. KN-C č. 1140/3
a oplotenie tenisových kurtov.
c) podľa ust. Čl. 5 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú na zaťažených pozemkoch:
- parc. KN-C č. 1156/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v kat. území
Priekopa, zapísaný na LV č. 1744 a
novovytvorených pozemkoch:
- parc. KN-C č. 1140/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2,
- parc. KN-C č. 1156/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN-C č. 1156/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 518 m2, parc. KN-C č. 1140/6 ostatné plochy o výmere 4659 m2, v kat.
území Priekopa, obec Martin, okres Martin, zapísaných na LV č. 1744 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, v správe Strednej
odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa na základe geometrického plánu
č.101/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Očkom dňa 12.06.2018, Jána Kostku 346/10A, 038 51
Turčianska Štiavnička, IČO: 50 931 687, autorizačne overeného Ing. Evou Jadroňovou dňa
13.06.2018, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom 14.06.2018
pod č. 615/2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena:
- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako aj
v prospech každého ďalšieho vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 1140/1 ostatné
plochy o výmere 5889 m2, parc. KN-C č. 1140/6 ostatné plochy o výmere 4659 m2 a
parc. KN-C č. 1140/8 trvalé trávnaté porasty o výmere 815 m2.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov v kat.
území Priekopa (aktuálnym vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj) ako povinného
z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného z vecného
bremena výkon práva:
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prístupu k
pozemkom parc. KN-C č. 1140/1 ostatné plochy o výmere 5889 m2, parc. KN-C č.
1140/6 ostatné plochy o výmere 4659 m2 a parc. KN-C č. 1140/8 trvalé trávnaté
porasty o výmere 815 m2 vo vlastníctve ŽSK.
Podmienkou zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na zaťažených pozemkoch
parc. KN-C č. 1140/11, 1156/1, 1156/12 v prospech oprávneného z vecného bremena je
odpredaj uvedených pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže.
-
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Uznesenie 10/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) Návrh usporiadania cestnej siete
1. návrh na preradenie súčasnej cestnej komunikácie I/64 spolu so súčasťami cesty vo
vlastníctve štátu a v správe správcu Slovenská správa ciest, v km 188,478 až v km
188,619, v dĺžke 0,141 km do cestnej siete ako cesta III. triedy č. III/2108, o ktorom
rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a súčasne
nadobudnutie tohto úseku cesty do majetku Žilinského samosprávneho kraja
a následné zverenie do správy správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575 bezodplatne na dobu neurčitú od odovzdávajúceho:
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328 bezodplatne
za súčasného splnenia podmienok:
a) na preraďovanom úseku cestnej komunikácie bude vykonaná oprava poškodených
častí vozovky a jej súčastí na náklady Slovenskej správy ciest,
b) pozemky pod preraďovaným úsekom cestnej komunikácie vo vlastníctve Slovenskej
správy ciest budú bezodplatne delimitované budúcemu vlastníkovi: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
c) pozemky pod preraďovaným úsekom cestnej komunikácie parcela KN-C 2069/2
v k. ú. Konská zapísaná na LV č. 817 a KN-E 2335/101 v k. ú. Konská zapísaná na
LV č. 817 v prospech obce Konská budú prevedené na Žilinský samosprávny kraj
formou kúpy, za kúpnu cenu spolu vo výške 1, -- EUR.
2. návrh na preradenie súčasnej cestnej komunikácie I/64 spolu so súčasťami, mostný
objekt č. 64-099 vo vlastníctve štátu a v správe správcu Slovenská správa ciest, v km
188,619 až v km 189,329, v dĺžke 0,710 km do cestnej siete ako cesta III. triedy č.
III/2106, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
a súčasne nadobudnutie tohto úseku cesty do majetku Žilinského samosprávneho
kraja a následné zverenie do správy správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja, M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575 bezodplatne na dobu neurčitú od
odovzdávajúceho: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO:
00 003 328 bezodplatne za súčasného splnenia podmienok:
a) na preraďovanom úseku cestnej komunikácie bude vykonaná oprava poškodených
častí vozovky a jej súčastí na náklady Slovenskej správy ciest,
b) pozemky pod preraďovaným úsekom cestnej komunikácie vo vlastníctve Slovenskej
správy ciest budú bezodplatne delimitované budúcemu vlastníkovi: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
c) pozemky pod preraďovaným úsekom cestnej komunikácie parcela KN-E 1007/1
v k. ú. Rajecké Teplice zapísaná na LV č. 1324 a KN-E 2335 v k. ú. Rajecké Teplice
zapísaná na LV č. 1951 v prospech mesta Rajecké Teplice budú prevedené na
Žilinský samosprávny kraj formou kúpy, za kúpnu cenu spolu vo výške 1, -- EUR.
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b)

a)

Prečíslovanie v cestnej sieti
1. návrh na prečíslovanie pôvodného úseku cesty III. triedy III/2107 na cestu
III/2106, v km 0,000 až v km 0,064, v dĺžke 0,064 km.
Nadobudnutie pozemkov pod cestnou komunikáciou
Nadobudnutie pozemkov
1. v k. ú. Rajecké Teplice parcela KN-E 1007/1 ostatné plochy o výmere 8 921 m2
zapísaná na LV č. 1324 a KN-E 2335 ostatné plochy o výmere 4 622 m2
zapísaná na LV č. 1951 v prospech mesta Rajecké Teplice do majetku
Žilinského samosprávneho kraja a následné zverenie do správy správcu: Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575
bezodplatne na dobu neurčitú od predávajúceho: Mesto Rajecké Teplice, Nám.
SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 00321591 za kúpnu cenu spolu vo
výške 1, -- EUR pod podmienkou, že predaj pozemkov bude schválený
Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach,
2. v k. ú. Konská parcela KN-C 2069/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
791 m2 zapísaná na LV č. 817 a KN-E 2335/101 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 624 m2 zapísaná na LV č. 817 v prospech obce Konská do majetku
Žilinského samosprávneho kraja a následné zverenie do správy správcu: Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575
bezodplatne na dobu neurčitú od predávajúceho: Obec Konská, Školská ulica
410/2, 013 13 Konská, IČO: 00648876 za kúpnu cenu spolu vo výške 1, -- EUR
pod podmienkou, že predaj pozemkov bude schválený Obecným zastupiteľstvom
Konská.

Uznesenie 11/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
vyradenie z evidencie a následný odpredaj (na nákladné diely – autosúčiastky)
neupotrebiteľného majetku v zmysle článku 30 ods.1;, písm. (a); v spojení s článkom 13 ods.
1.1 písm. (b) a článkom 14 ods. 2; písm. (d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja platných od 01.05.2010 v znení neskorších dodatkov
dlhodobý hmotný majetok (hnuteľný majetok), a to :
Sanitný automobil Ford/Transit, inventárne číslo: DHM 0101430, výrobné číslo:
SFALXXDJVLTA36588, s dátumom zaradenia do majetku dňa 30.9.1996, vek 21 rokov,
nadobúdacej hodnote 44 608,78 €, zostatková hodnota 0,00 €, v správe Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský
Mikuláš, IČO: 17336163.
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K bodu 10
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania JUDr. Elena Sivová (ďalej len
„riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania“) predložila Návrh na založenie
spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r .o.. Oznámila, že sídlo spoločnosti ostáva
na ulici Komenského 48, 010 01 Žilina, je to spoločnosť s ručením obmedzeným so 100%
účasťou Žilinského samosprávneho kraja. Spoločnosť je založená za účelom pružnejšej
a operatívnejšej výkonnosti samosprávneho kraja v rôznych oblastiach, ako sú opravy,
údržby, opravy servisu a pomoci organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Je
založená vo verejnom záujme za účelom podpory regionálneho rozvoja, jej cieľom bude
realizovať aj tzv. zákazky in-hose, čo znamená obstarávanie vnútorným spôsobom, vnútornou
transformáciou. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vytváranie užitočných
pracovných miest, údržba majetku, vykonávanie investičnej a plánovacej činnosti v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja, vykonávanie zákaziek, podieľanie sa
na podpore regionálneho rozvoja a plnenie úloh v rámci realizácie ročného plánu a priorít
činnosti. Dodala, že v rámci s.r.o môžu byť vytvorené strediská župných služieb ako vnútorná
organizačná zložka bez právnej subjektivity v závislosti od vzniknutých potrieb a požiadaviek
organizácií v správe ŽSK. Orgánmi spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva jediný
spoločník a do jeho pôsobnosti spadá schválenie konaní, ktoré vykonali osoby v mene
spoločnosti pred jej vznikom. Ďalej rozhodovanie o zmene zakladacej listiny, zvýšení, znížení
základného imania, zrušení spoločnosti, ozvučení, splynutí, teda zmena právnej formy, ale aj
vymenovanie a odvolanie konateľa spoločnosti, schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie
konateľa spoločnosti. Ku kompetenciám a právomociam valného zhromaždenia prináleží aj
vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady a schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie
člena rady spoločnosti a zvlášť zdôraznila kompetenciu súhlas s prevodom alebo
rozdeľovaním obchodného podielu alebo jeho časti na inú osobu a súhlas s rozdelením
obchodného podielu pri prevode majetku. Oznámila, že počas rokovaní na komisiách
zastupiteľstva, boli tieto dva body rozoberané a upozornila, že kompetencie valného
zhromaždenia sú duplicitne ochránené, čo znamená, že v čase pripravovania s.r.o. existovali
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja a v čl. 34 sa určuje
spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníckych majetkových podielov a obchodných
spoločnostiach alebo spoločnostiach s majetkovou účasťou na právnických osobách. Uviedla,
že v tomto prípade, ak ŽSK založil obchodnú spoločnosť alebo má v nej rozhodujúci vplyv
podľa bodu 2 Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom ŽSK, musí ku každej takejto
zmene prevodu majetku disponibility majetku, predchádzať súhlas čiže schválenie
zastupiteľstvom. Rovnako to platí aj pri kúpe a odpredaji majetkového podielu alebo časti
patriacej ŽSK. Ďalej informovala, že ďalšími konateľmi spoločnosti je konateľ spoločnosti,
do tejto funkcie bol navrhnutý riaditeľ Úradu Ladislav Gabčo, dozorná rada, do ktorej boli
navrhnutí za predsedu Peter Weber a za členov Ján Blcháč a Branislav Tréger. Oboznámila,
že v zakladacej listine je vklad 5 000 eur, a že spoločnosť musí začať pracovať na nejakom
ekonomickom základe. Preto bol podaný návrh na vstupný kapitál vo výške 25 000 eur, aj
keď je táto čiastka malá, veci a finančné záležitosti bude následne schvaľovať zastupiteľstvo,
ak sa s.r.o. rozbehne, pribudnú nové aktivity a ak vznikne potreba, bude to v rámci navýšenia
rozpočtu predkladané všetkým poslancom. Ďalej informovala, že dozorná rada s.r.o. má
neštandardný formát, a má posilnené kontrolné orgány z dôvodu istoty a právneho poistenia,
aby bolo s majetkom a financiami dôsledne nakladané a aby boli aj dôsledne kontrolované.
Spoločnosť má širokú škálu predmetu podnikania činnosti, dôvodom je umožniť ktorejkoľvek
organizácii v správe ŽSK, aby mohla požiadať o spoluprácu alebo o zabezpečenie určitých
činností, ktoré sa netýkajú len údržby, ale aj sociálnych služieb, zdravotníctva, kde by bolo
napríklad možné operatívne zariadiť niektoré veci. To, čo sa bude reálne vykonávať, bude
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predmetom spoločnosti s.r.o. a vzťahu ŽSK. Nakoniec dodala, že spoločnosť by mala začať
fungovať založením a po schválení zastupiteľstvom, a následne potom bude podaný návrh na
vklad.
Predsedníčka dodatočne upozornila, že materiály, ktoré boli poslané poslancom
k tomuto bodu obsahovali mená dozornej rady Peter Weber, Ján Blcháč a Michal Slašťan.
Informovala, že pred zasadnutím zastupiteľstva sa poslanec Michal Slašťan vzdal svojej
nominácie. Z uvedeného dôvodu navrhuje, aby do funkcie člena dozornej rady bol schválený
poslanec Branislav Tréger.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ján Podmanický,
Michal Slašťan, poslankyňa Anna Verešová a poslanec Branislav Tréger.
Poslanec Ján Podmanický ocenil nápad na zriadenie vlastného sociálnoekonomického podniku vo forme s.r.o., pretože umožňuje samosprávneho kraju poskytovať
efektívne viaceré služby, či už sa to týka investičnej činnosti alebo sociálnych záležitostí.
Zároveň skritizoval, že predmet činnosti, ktorý je uvedený je veľmi široký. A ak je teda takáto
predstava, že sa bude vykonávať agenda v týchto všetkých činnostiach, ktoré sú uvedené, tak
sa mu zdá, že takýto podnik by mal byť relatívne veľký. Ak budú očakávania od tohto
podniku také, že bude zabezpečovať oblasť údržby majetku ŽSK, tak tento majetok je dosť
veľký a pravdepodobne sa bude musieť určiť nejaká skupina zamestnancov, ktorí budú
majstrami v rôznych odvetviach, ktorí budú mať nejakého vedúceho, systém plánovania,
logistiky, zabezpečovania materiálov a podobne. Skonštatoval, že už táto oblasť je dosť
veľká, a preto ho zaujíma, koľko ľudí tam bude pracovať, a či naozaj bude pán riaditeľ úradu
stíhať riadiť takýto podnik, nehovoriac o ďalších oblastiach, ako je sociálna oblasť, investičná
činnosť, plánovanie atď.. Požiadal preto o vysvetlenie konkrétnejšej predstavy, ako by mal
tento podnik fungovať. Či bude mať nejaké sekcie: sekciu stavebnú, sociálnu, investičnú,
plánovaciu, kde by mali byť projektanti, ktorí budú projektovať atď.. Podotkol, že vízia
založenia s.r.o. sa mu páči, ale zdá sa mu v tejto fáze veľmi všeobecná. Konkrétne sa opýtal,
koľko zamestnancov bude mať táto s.r.o., či bude obsahovať sekcie, ktoré už spomínal, ďalej
doplnil, že takáto s.r.o. by už mala byť financovaná z vlastnej činnosti a nemali by sa
poskytovať dotácie ako bolo spomenuté. Súhlasil s dotáciou na začatie činnosti vo výške
25 000 € a aj s väčšou sumou, len nech firma začne fungovať, nech sa nakúpi materiálnotechnické vybavenie, s tým nikto nebude mať problém. No potom by už mala spoločnosť
fungovať tak, aby bola v minimálne vyrovnanom hospodárení, aby ju nebolo potrebné
dotovať. Aj keď pripustil, že môžu vzniknúť oprávnené situácie, ktoré by museli byť riadne
zdôvodnené. Požiadal o bližšiu špecifikáciu a zároveň, ak je teda predstava taká, že bude
vykonávať veľa agendy, či naozaj pán riaditeľ úradu bude stíhať riadiť úrad, lebo je to
obrovská zodpovednosť s množstvom kompetencií, a či je predstava taká, že bude ešte riadiť
aj takýto podnik.
Predsedníčka sa vyjadrila na vystúpenie poslanca Jána Podmanického. Informovala
o hlavných činnostiach, ktoré by tento podnik mal vykonávať. Uviedla, že sú nimi hlavne:
údržba majetku, vykonávanie investično-plánovacej činnosti, starostlivosť o nehnuteľnosti,
ktoré sú doteraz neudržiavané. Toto bude trvať nejaký čas, kým sa podnik naštartuje, vytvorí
sa stratégia práce práve s týmto nehnuteľným majetkom. Predpokladá sa, že najväčšiu časť
bude tvoriť sociálny podnik, kde sa plánuje najskôr vytváranie užitočných pracovných miest
so sociálnym efektom. Dodala, že po rozhovoroch s poslancami, pri in-house zákazkách,
ktoré ŽSK plánuje rozbehnúť, bude problém naplniť stav kvalitnými zamestnancami na túto
stavebnú činnosť. Nakoniec dodala, že je záujem tieto tri oblasti pokrývať, z ktorých by bola
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najhodnotnejšia časť sociálneho podniku ako samostatnej prevádzky. Ďalej spomenula
strediská župných služieb, o ktorých už informovala riaditeľka Sivová, ako spôsob oddelenia
týchto jednotlivých podnikov. Následne informovala, že je jasné, že riaditeľ Úradu, nebude
zvládať aj túto funkciu, pokiaľ začne podnik fungovať, a aby sa predišlo právnym
nejasnostiam, či vôbec bude môcť byť riaditeľ Úradu aj riaditeľom takéhoto podniku, využije
možnosť vložiť do uznesenia ako doplňujúci bod 2 b) doplnenie o poverení predsedníčky
VÚC pripraviť podmienky pre vypísanie výberového konania na riaditeľa Sociálnoekonomického podniku. Predpokladá sa, že po zapísaní listiny bude čas 30 dní, aby sa našiel
riaditeľ. Skonštatovala, že celý tento proces ešte chvíľku potrvá a do budúcna sa plánuje, že
riaditeľom by mal byť nový človek, ktorý sa bude reálne venovať takýmto činnostiam.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania ešte doplnila informáciu, že
samosprávny kraj začína v podstate od nuly, a nie je v pláne na začiatku hneď prijať
množstvo zamestnancov a potom zisťovať, čo je potrebné. Spresnila, že filozofia je opačná,
začína sa od nuly a postupne sa budú prijímať zamestnanci alebo kombinácia zamestnancov
z troch kľúčových bodov. Prvá časť budú stáli zamestnanci, kde sa nepočíta s
mimoriadne vysokým počtom, na začiatok možno päť. Ďalší zamestnanci budú zamestnaní na
základe dohody o vykonaní práce, čo znamená, že ak vznikne nejaký konkrétny plán,
konkrétna časová realizácia, bude sa dať zamestnať na dohodu o vykonaní práce na konkrétnu
úlohu a konkrétnu vec. Ďalšou dôležitou zložkou sú dodávatelia odborných služieb, pretože
nie je efektívne napríklad pri stavebných prácach, aby sa zamestnávali všetky profesie
v stavebníctve, čo by bolo veľmi zaťažujúce pre Úrad ŽSK a tzv. dynamickým nákupným
systémom budú vyberaní živnostníci, ktorí majú oprávnenia k stavebnej činnosti, to znamená,
že odborná časť bude zabezpečovaná externe a časť peňazí z financovania bude potrebná na
presunutie z externých dodávateľov na vnútorné zabezpečenie činnosti. Dodala, že na
začiatok je zabezpečená dostatočná kompetencia na prípravy základnej štruktúry základnej
činnosti. Nasledovne dodala ešte k škále činností, že je to nadštandardný počet činností, ktoré
sú uvedené, no nie je povinnosťou ich všetky využívať. Z toho dôvodu sa vybralo viac
možností, aby sa nemusela s.r.o. otvárať novým dodatkom a novými zriaďovacími
činnosťami.
Poslanec Ján Podmanický poďakoval za vysvetlenie, dodal a upozornil, že ak by sa
cez živnostníkov vykonávali niektoré činnosti, sú to podnikatelia a s nimi sa musí uzatvárať
obchodná zmluva a to sa môže realizovať aj dnes cez odbor, aj niektoré nižšie akcie a v tom
nevidí problém. Naopak dodal, že ak by bol plán vykonávať cez in-house spôsob obstarávania
na živnostníkov, to možné nie je, lebo in-house sa môže vykonávať len cez vlastných
zamestnancov a cez živnostníkov to možné nie je.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania doplnila informáciu, že
uviedla dynamický nákupný systém, ktorý zatiaľ zavedený nie je, ale ako náhle skončí
výberové konanie na dodávateľa externých služieb, ktorého súčasťou bude dynamický
nákupný systém, bude sa operatívne do 10-tich dní zaobstarať odborník. Dodala, že toto zatiaľ
nemáme. K in-hose zákazkám vysvetlila, že tie môžeme vykonávať opäť dohodou o vykonaní
práce, to znamená, že nemusí tam byť stály zamestnanec, ale konkrétny prípad alebo
konkrétna vec sa vyrieši dohodou.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Michal Slašťan. Informoval, že túto
záležitosť preberali na finančnej komisií veľmi dlho. V zápise z komisií je skonštatovaných
niekoľko východísk a členovia komisie to vnímajú tak, že ak vznikne Sociálno-ekonomický
podnik, valné zhromaždenie bude predsedníčka, štatutár riaditeľ úradu, ktorý samozrejme
26

nemôže vykonávať aj funkciu výkonného riaditeľa. Odporúčajú na základe širokého predmetu
činnosti vypísať výberové konanie na funkčného riaditeľa firmy, ktorý by mal vo svojej vízií
predstaviť činnosť tohto podniku, pretože je to niečo, čo ŽSK môže presláviť alebo spôsobiť
problémy. Dodal, že s väčšou časťou súhlasí s pripomienkami poslanca Podmanického.
Vyslovil súhlas, že podnik by mal dostať dotáciu zhruba na 4-5 mesiacov, ale svojou
činnosťou si však musí dokázať v budúcnosti zarobiť na seba sám, tak aby bola minimálne
nula k nule. Ďalej vysvetlil, že dozorná rada, ktorá by sa mala skladať z troch členov, a jej
predsedom je poslanec Weber, a keďže sú obaja z rovnakého klubu nebolo by to korektné, a
preto sa rozhodol stiahnuť svoju nomináciu. Nakoniec odporučil dobre si toto rozmyslieť
a schváliť uznesenie na dobré vytvorenie podmienok pre výberové konanie, aby sa našiel
kvalitný riaditeľ do tohto podniku. Dodal, že najlepšie to funguje tak, že keď sa podpisuje
nejaká zmluva, aspoň minimálne v úvode by mal byť podpis konateľa, teda podpis riaditeľa
úradu a riaditeľa podniku. Tu je vždy kontrola a takto to funguje aj v jeho meste v
Ružomberku. Ako príklad uviedol, že je konateľom v teplárenskej firme, a každý vážnejší
problém, ako s poslancom a zástupcom, s ním musí riaditeľ riešiť, a takto funguje dôvera
medzi mestom a spoločnosťou. Nakoniec zopakoval, že finančná komisia potrebuje jasné
východiská, plne podporuje výberové konanie na riaditeľa, a široký diapazón činností, ktorý
je v predmete odporúča zúžiť na to, čo momentálne súrne v prvom roku, dvoch, troch,
štyroch, bude potreba.
Predsedníčka k vyjadreniu poslanca Michala Slašťana uviedla, že podnikateľská
činnosť, ktorá je takto široko zadefinovaná, sa nebude celá vykonávať. Spresnila, že je vždy
lepšie byť pripravený na veci, aby nás nezaskočili. Preto sa zvolila takáto možnosť, ale
podnik bude robiť naozaj len to, čo bude pre župu efektívne. Súhlasila s tvrdením, že podnik
si bude musieť na svoju činnosť zarobiť sám, inak by stratil zmysel. Ďalej dodala, že sociálna
časť podniku má úplne iný charakter. Bude sa správať podľa legislatívy, ktorá je nová, ktorá
začína ešte len fungovať a budú ju takto overovať v praxi. Informovala, že sociálnych
podnikov je zatiaľ veľmi málo a funkčný nie je zatiaľ ani jeden.
Ďalej v rozprave vystúpila poslankyňa Anna Verešová. Uviedla, že často hovoria
o hospodárskom a sociálnom rozvoji regiónu, a myslia tým teda zvýšenie kvality života
občanov Žilinského kraja. Medzi týchto občanov patria aj dlhodobo nezamestnaní, zdravotne
znevýhodnený, teda všetci akýmkoľvek spôsobom spoločensky znevýhodnený občania
Žilinského kraja, na ktorých treba hlavne myslieť. Ocenila tento návrh, lebo si myslí, že
naozaj pomôže týmto znevýhodneným občanom Žilinského kraja. Zo svojej skúsenosti
uviedla, že dlho pracovala s takýmito ľuďmi a vie, že je možné aj ich zapojiť do pracovného
procesu a to umožňuje aj nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tak ako
už viackrát spomínala pani predsedníčka. Je teda možné založiť takýto podnik, ktorý myslí na
takýchto ľudí a zároveň je to riešenie spoločenských problémov finančne udržateľným
spôsobom. Takto uviedla definíciu sociálneho podnikania a opätovne ocenila tento návrh,
ktorý podporuje celý ich klub, aby bola možnosť cez tento podnik zamestnať a vytvoriť
pracovné príležitosti a tak zvýšiť kvalitu života práve znevýhodneným ľuďom.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Branislav Tréger. Pripomenul,
že predkladateľka návrhu hovorila, že je vyriešený čl. 8, odst. 3, písm. h) v stanovách.
Podotkol, že na komisii prijali jednoznačne návrh na založenie spoločnosti, čo považujú za
dobrý krok, ale odsúhlasenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti na inú osobu,
odporúčajú aby ostalo v kompetencii zastupiteľstva ŽSK. Uviedol, že nesúhlasí s tvrdením
riaditeľky odboru právneho a verejného obstarávania, že nakladanie majetku je vyriešené.
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Preto komisia chcela dať urobiť právnu analýzu kraja, pretože v zákone č. 302/2001 Z. z.,
v zastupiteľstve pod č. 2 a písm. h), môže zriaďovať, zakladať, zrušovať, kontrolovať a atď.
PO, ako aj schvaľovať majetkovú účasť samosprávneho kraja v PO. Dodal, že tým že sa
založí PO, podľa tohto výkladu zákona, už nemá zastupiteľstvo zásah do majetku a prevodu
práv. Informoval, že dal predsedníčke právnu analýzu docenta Sotolářa, kde kogentne v § 135
Obchodného zákonníka od písm. a) až po h), takáto definície nie je. Odporučil na ochranu
všetkých aj valnej hromady, aby sa týmto vážne zaoberali právnici, pretože má pochybnosti,
či zásady nakladanie s majetkom dávajú takúto možnosť. Podľa neho je to kogentné a
nemožné preniesť na inú osobu. Zdôraznil, že je ďaleko lepšia vec, vlastníckych aj iných
majetkových práv vtedy, ak táto kompetencia je delegovaná zastupiteľstvu. Požiadal, aby sa
na túto vec pozreli právnici, lebo vidí v tom veľký problém. V jednej časti to bolo spomínané
že to je, v druhej že nie je, nech teda právnici dajú záväzné stanovisko k tomu ako to vlastne
je, lebo má takýto právny názor z druhej strany.
V ďalšej časti sa vyjadril, že tento podnik môže fungovať dobre iba vtedy ak sa spojí
s nižšou samosprávou. Je to dôležitá vec, lebo nižšie samosprávy v rámci kraja majú kapacity
v rámci verejno-prospešných služieb, technických služieb a podobne. Tu treba spojiť sily,
lebo títo ľudia žijú v konkrétnych regiónoch, sú tam konkrétne MTZ-ká a takto by sa to
mohlo skombinovať, aby to fungovalo.
Predsedníčka navrhla prerušiť tento bod, aby sa predišlo právnej neistote a navrhla
stretnutie právnikov s poslancom Branislavom Trégerom. Dodala, že pokračovať v rokovaní
k tomuto budú, až keď dôjde k nejakému konsenzu. Potom požiadala riaditeľku odboru
právneho a verejného obstarávania, aby so svojimi právnikmi a poslancom Branislavom
Trégerom odkomunikovali túto záležitosť.

K bodu 11
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania predložila návrh Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. Všetkých
oboznámila, že cieľom VZN a jeho dodatku je dosiahnutie väčšej flexibilnosti a menšej
byrokratickej záťaži, menšej administrácii a možnosť rozšírenia kompetencii v zmysle zákona
platného v rámci SR a rozpočtových legislatívnych zmien zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách. Dodatkom č. 1 bola vznesená dlhodobá požiadavka poslancov
a poslankýň ŽSK, aby prístup k hodnoteniu alebo k výberu žiadostí bol trošku operatívnejší.
Dodala, že to dosiahli vypracovaním zjednodušeného VZN a konkrétne požiadavky
na odborné témy a podrobnosti prenášané do výzvy budú riešené podľa toho, ktorej výzvy sa
to bude týkať. VZN musí spĺňať konkrétne náležitosti a výzva musí ladiť s VZN a jej
dodatkom č. 1. V čl. 2, ods. 6 z dôvodu právnej istoty sa potvrdzuje tzv. podporovaná činnosť
pre voľno časové a dobrovoľnícke činnosti. Uviedla, že táto činnosť bola oprávnená, ale
z dôvodu jednoznačnosti je táto činnosť špecificky citovaná. V čl. 3 sa rozširuje právomoc
poskytnúť dotáciu aj pre obce mimo územia ŽSK a iným VÚC, súkromným a cirkevným
školám, základným umeleckým školám alebo školským zariadeniam, a tým zrovnoprávniť
všetky školy ŽSK. Bude to predmetom výzvy a predmetom konkrétneho riešenia návrhu
poslancov z príslušného regiónu, ktorí budú mať túto kompetenciu. V čl. 3, ods. 1, písm. b) sa
zapracovali legislatívne zmeny o rozpočtových pravidlách, ktoré umožňujú poskytnutie
dotácie nielen PO a FO so sídlom v ŽSK, ale rozširuje sa táto kompetencia aj na iné subjekty,
ktoré majú zakladacie listiny a pôsobnosť v inom kraji, avšak musia vykonávať všetky
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činnosti, na ktoré sa poskytuje dotácia pre ŽSK a pre obyvateľov ŽSK. Ďalej skonštatovala,
že týmto dodatkom sa umožňuje poskytnúť dotáciu napríklad aj na sociálnoprávnu ochranu
detí a sociálnej kurately a na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Ďalej
oboznámila, že v čl. 5, ods. 3 sa doplnil spôsob určenia príslušnosti komisie, v prípadoch ak
ide o zmiešané územia a činnosť presahuje jeden región, tak v danom prípade rozhodne
o príslušnosti komisie predsedníčka ŽSK. V čl. 6, ods. 2 sa explicitne vysvetľuje pôsobnosť
žiadateľa na podporovanú činnosť, tento doplnok je uvedený z praktického hľadiska nakoľko
si žiadatelia zlučovali kompetencie obce a kompetencie výkonu na konkrétnu činnosť, na
ktorú žiadali finančné prostriedky, teda ide len na činnosť na ktorú ma žiadateľ oprávnenie.
V čl. 8 sa zapracovala zásada jedenkrát a dosť, to znamená, že sa znížila spomínaná
administratívna záťaž, tak, že sú tam len podchytené oblasti, kde stačí čestným prehlásením
potvrdiť, že žiadatelia nemajú dlhy v napríklad v sociálnej alebo v zdravotnej poisťovni ,
ďalšie pohľadávky, nie sú v konkurze a podobne. Následne potom, keď bude vybratý
konkrétny projekt a úspešný uchádzač dostane rozhodnutie, v tom momente už predkladá
potrebné doklady, ale iba v prípade, že nie sú verejne dostupné. Nemôžu sa spochybňovať,
pokiaľ sú v rámci štátu platné. V čl. 8, odst. 1 sa ustanovuje spôsob podania žiadosti subjektu
na základe zverejnenej výzvy, to je tá novinka a na základe písomnej žiadosti, ktorá bude
zverejnená na webovej stránke ŽSK. Tú treba vyplniť jednoduchým spôsobom. V čl. 9 sú
uvedené zmeny na posudzovanie žiadosti, schvaľovanie a predĺženie lehoty na odstránenie
nedostatkov. Z praktických na to boli tri pracovné dni, ktoré nestačili úspešným uchádzačom
na doplnenie príslušných dokladov a vecí, preto sa táto lehota mení na 5 pracovných dní.
Ďalej doplnila, že posúdenie všetkých žiadostí z doterajších 20 kalendárnych dní sa predlžuje
na 20 pracovných dní. V čl. 13 v prechodných ustanoveniach pribudol dodatok č. 1, ktorý
nadobudne účinnosť až od 1.1.2019, čo znamená že doterajšie dotácie a podpory sa budú
vybavovať v zmysle súčasného platného VZN.
Predsedníčka požiadala o všeobecný súhlas k tomu, aby riaditeľka predniesla ešte
bod 12 a potom by otvorila spoločnú rozpravu o týchto dvoch bodoch. Všetci súhlasili.

K bodu 12
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania predložila návrh na Všeobecne
záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu
všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. Vysvetlila, že dotáciou sa bude
poskytovať NFP na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí. Je to
kompetencia, ktorá umožní obyvateľom kraja, obciam získať ďalšie zdroje a ďalšiu pomoc,
jednak na podporu všeobecne prospešných služieb, ale aj verejno-prospešného účelu, akým je
napríklad rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych hodnôt, zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana práv detí a mládeže, takisto humanitárna pomoc, ochrana ľudských práv, ochrana
životného prostredia atď.. VZN bude slúžiť na podporu spoločných úloh ŽSK, obcí a na
spoločné veľké aktivity, ktoré budú spájať viac regiónov eventuálne celý kraj. Ďalej VZN
slúži aj na pomoc pri živelných pohromách a haváriách. Je to výrazná pomoc a operatívnosť
pri rôznych nešťastiach a situáciách, kedy sú veci neovplyvniteľné a postihnuté osoby nemajú
možnosť pre seba takúto pomoc získať oficiálnou cestou. Sú v ňom zadefinované štyri
kategórie oprávnených žiadateľov, je to obec na území ŽSK, iná obec alebo VÚC, iná PO
alebo FO, podnikateľ. Žiadosť bude zverejnená na webovej stránke ŽSK, maximálna výška
jednej podpory je 3 000 eur na jeden rok, táto suma nesmie byť prevýšená. Celkový finančný
objem na toto VZN bude vždy schvaľovať zastupiteľstvo ŽSK. Skonštatovala, že je na dobrej

29

vôli poslancov do akej miery budú považovať za potrebné pomôcť počas príslušného roka.
Nakoniec dodala, že VZN bude účinné a platné po schválení.
Predsedníčka poďakovala za prednesenie návrhov a otvorila rozpravu k bodom 11
a 12.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň a Peter Kašuba.
Poslanec Ľubomír Kubáň vyjadril súhlas po vecnej, obsahovej a administratívnej
stránke so spracovaním dodatku aj VZN k ďalšiemu bodu. Z toho dôvodu, že sa zjednodušia
spracovania žiadosti pre žiadateľov a aj všetky náležitosti, ktoré spomínala predkladajúca,
návrh aj osobne podporí. Spomenul, že na komisii školstva a športu sa zaoberali hodnotiacimi
kritériami, pretože už na ostatnom zastupiteľstve spomínal, že mu absentujú vo VZN. Ak by
neboli vo VZN, tak by ich navrhol dať aspoň do výziev ŽSK Aktívny človek, aktívna
spoločnosť, Kultúra a Regionálny rozvoj. Vzhľadom k tomu, že tieto hodnotiace kritéria
neboli prerokované vo všetkých komisiách, nedal žiadny pozmeňujúci návrh, no v budúcnosti
by rád privítal, keby sa nimi zaoberali. Preto, aby sa vedeli viac objektívnejšie a
transparentnejšie rozdeliť dotácie. Ďalej navrhol hodnotiace kritéria, ktoré by mali byť aspoň
súčasťou výzvy: cieľová skupina, dosah na verejnosť, realizácia projektu, udržateľnosť,
publicita, rozpočet, efektívnosť, celková účelnosť, komplexnosť projektu a kvalita projektu.
Uviedol, že aj keď mu tieto veci absentujú, za predložený návrh dodatku zahlasuje kladne.
Nakoniec sa dopytoval k VZN na poskytovanie dotácie na podporu všeobecne prospešných
cieľov, pretože pri úprave rozpočtu bola schválená čiastka na 30 000 eur, a zaujíma ho či sa
s touto čiastkou bude počítať pri tomto VZN aj v roku 2019.
Predsedníčka sa vyjadrila najskôr k prvej časti, k hodnotiacim kritériám. Poďakovala
za návrh nedopĺňať ich do uznesenia, pretože by to bol krátky čas na to, aby boli dobre
zapracované. Navrhla, aby sa uviedlo do zápisu, že do výziev, ktoré sa budú odsúhlasovať
budúci rok, už budú zapracované aj hodnotiace kritéria. Zároveň poprosila poslancov, aby
tento materiál už mali pripravený do komisií na prerokovanie a doplnenie, a aby sa podieľali
aj na príprave tohto materiálu, lebo to by bol ten najlepší model. K druhej časti otázky
predsedníčka uviedla, že tento rok bola naozaj schválená čiastka 30 000 eur, a všetko bude
závisieť od budúceho návrhu rozpočtu. To, že je tento rok suma vymedzená, neznamená, že to
takto bude každý rok, a bude to závisieť podľa aktuálneho hospodárenia Žilinskej župy.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Peter Kašuba. Uviedol, že nebude rozoberať
obsahovú stránku dodatku, ale formu akou to bolo odprezentované. Tak ako minule podporili
kolegu Slašťana, aby sa majetkové veci zostručnili, tak poprosil do budúcnosti, aby
zdôvodnenie návrhu bolo trochu kratšie, veď vedia čítať. Podstatou je predsa uľahčiť ľuďom
cestu, aby sa dostali k finančným zdrojom a nekomplikovať to. Nakoniec vyjadril
presvedčenie, že zdôvodnenie návrhu v budúcnosti bude stručnejšie a kratšie.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu k týmto bodom a dala hlasovať o návrhoch
uznesení jednotlivo.
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Uznesenie 13/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja
číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 14/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 51/2018 o poskytovaní
dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodom 13 až 18
Predsedníčka pred prednesením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako
súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018, požiadala poslancov
o všeobecný súhlas, aby mohli byť predložené všetky body od 13 po 18, pretože sú to všetko
VZN, ktoré súvisia so zmenami v školskej sieti zriaďovacími listinami školských zariadení.
Zároveň dodala, že by nakoniec prebehla aj spoločná rozprava k týmto bodom. Všetci
súhlasili.
Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Eva Rovňanová (ďalej len ,, riaditeľka
odboru školstva a športu“) predniesla Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako
súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018. Informovala, že na
základe uznesenia z marca 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo
o vyradení školského internátu pri SŠ v Žiline – Bytčici v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, samosprávny kraj zriaďuje, zrušuje VZN
podľa siete školské internáty, ide len o administratívnu záležitosť, ktorá je definitívnym
krokom k zrušeniu školského internátu, ktorý v súčasnosti nefunguje.
Následne predniesla návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové
Mesto a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej
súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti
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Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná
1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01
Kysucké Nové Mesto. Informovala, že na základe uznesenia z marca 2018 Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o vyradení Spojenej školy v Kysuckom
Novom Meste vrátane jej organizačných zložiek, Stredná priemyselná škola, Obchodná
akadémia a jej súčasti školský internát a školská jedáleň. Spojená škola v Kysuckom Novom
Meste, vrátane jej organizačných zložiek a súčastí bude zrušená a vyradená k 31.8.2018.
Dodala, že na toto VZN nadväzuje ďalšie VZN o zriadení Strednej priemyselnej školy
informačných technológií v Kysuckom Novom Meste vrátane jej súčastí školského internátu
a školskej jedálne. Škola sa zriaďuje od 1.9.2018, do školy budú zaradené všetky študijné
odbory mimo študijného odboru Obchodná akadémia, ktorý definitívne končí 31.8.2018.
Ďalej doplnila, že na tieto dve VZN nadväzuje aj návrh zriaďovacej listiny SPŠ IT V KNM
vrátane jej súčastí, školského internátu a školskej jedálne. Zriaďovaciu listinu vydáva
zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, čo sa aj stalo.
Ďalej predložila návrh k bodu Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení
SR. Oznámila, že predkladá návrh na zrušenie školskej jedálne ako účasti SŠ v Žiline –
Bytčici a zároveň zaradenie výdajnej školskej jedálne pri tejto škole. Dôvodmi sú
neefektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe.
Nakoniec predložila návrh k bodu Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Uviedla, že pri
niekoľkých školách, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe tohto bodu v zmysle zákona č.
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, sa k 31.8.2018 musí zmeniť názov týchto
stredných škôl: pôvodný názov Dopravná akadémia sa od 1.9.2018 mení na názov Stredná
dopravná škola v Žiline, po druhé organizačná zložka Spojenej školy v Žiline – Bytčici Stredná odborná škola sa od 1.9.2019 stáva Strednou odbornou školou služieb, po tretie
Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice sa do 1.9.2018 stáva Strednou odbornou
školou pedagogickou, po štvrté Stredná priemyselná škola v Martine sa stáva Strednou
priemyselnou školou technickou v Martine, po piate organizačná zložka Spojenej školy
Tvrdošín, teda Stredná priemyselná škola Ignáca Gešeja sa stáva Strednou priemyselnou
školou informačných technológií Ignáca Gešeja, posledným bodom bola Stredná odborná
škola v Námestove, ktorá sa stane Strednou odbornou školou podnikania a služieb
v Námestove. Nakoniec dodala, že všetky predkladané body sú administratívnymi
záležitosťami.
Predsedníčka otvorila rozpravu k bodom 13 až 18. Keďže sa nikto neprihlásil, dala
hlasovať o predložených návrhoch uznesení jednotlivo. Zdôraznila, že sa bude hlasovať
o uzneseniach, kde je potrebné 35 hlasov poslancov, čo je 3/5 väčšina.

Uznesenie 15/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 52/2018 o zrušení
Školského internátu, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2,
010 09 Žilina – Bytčica k 31. 08. 2018.
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Výsledok hlasovania 12:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 16/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 53/2018
o zrušení Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, s organizačnými
zložkami Stredná priemyselná škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
a Obchodná akadémia, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, vrátane jej súčastí:
Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy,
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01
Kysucké Nové Mesto ako súčasti Spojenej školy, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové
Mesto k 31. 08. 2018.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 17/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 54/2018 o zriadení Strednej
priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
vrátane jej súčastí: Školského internátu, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako
súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01
Kysucké Nové Mesto a Školskej jedálne, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ako
súčasti Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01
Kysucké Nové Mesto k 01.09.2018.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 18/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 19/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh na vyradenie Školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica ako súčasti Spojenej
školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica zo siete škôl a školských zariadení SR k 01.01.2019.

Uznesenie 20/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica ako súčasti
Spojenej školy, Hlavná 2, Žilina – Bytčica do siete škôl a školských zariadení SR
k 01.01.2019.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 21/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 6216/2009/OŠ-003 zo dňa 01.11.2009 Dopravnej akadémie,
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina (ďalej len „organizácie“) Dodatkom č. 1, ktorým sa mení
názov:
-

Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina na Strednú odbornú školu
dopravnú, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina s účinnosťou od 01.09.2018,

-

Školskej jedálne, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina ako súčasti Dopravnej akadémie,
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina na Školskú jedáleň, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina ako
súčasť Strednej odbornej školy dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina s účinnosťou
od 01.09.2018,

-

Školského internátu, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, ako súčasti Dopravnej akadémie,
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina na Školský internát, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina ako
súčasť Strednej odbornej školy dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina s účinnosťou
od 01.09.2018.
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Uznesenie 22/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 3073/2009/OŠ-010 zo dňa 01.11.2009 Spojenej školy, Hlavná 2,
010 09 Žilina - Bytčica (ďalej len „organizácie“), Dodatkom č. 1, ktorým sa mení názov:

- Strednej odbornej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica ako organizačnej zložky
Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica na Strednú odbornú školu služieb,
Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica ako organizačnú zložku Spojenej školy, Hlavná 2,
010 09 Žilina -Bytčica s účinnosťou od 01.09.2018.

Uznesenie 23/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 3073/2009/OŠ-032 zo dňa 01.11.2009 Pedagogickej a sociálnej
akadémie, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice (ďalej len „organizácie“) Dodatkom č. 1,
ktorým sa mení názov:
-

Pedagogickej a sociálnej akadémie, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice na Strednú
odbornú školu pedagogickú, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice s účinnosťou
od 01.09.2018,

-

Školskej jedálne, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice ako súčasti Pedagogickej
a sociálnej akadémie, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice na Školskú jedáleň, SNP
509/116, 039 01 Turčianske Teplice ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej,
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice s účinnosťou od 01.09.2018,

-

Školského internátu, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice ako súčasti Pedagogickej
a sociálnej akadémie, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice na Školský internát, SNP
509/116, 039 01 Turčianske Teplice ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej,
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice s účinnosťou od 01.09.2018.

Uznesenie 24/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 3073/2009/OŠ-033 zo dňa 01.11.2009 Strednej priemyselnej
školy, Novomeského 5/24, 036 36 Martin (ďalej len „organizácie“) Dodatkom č. 1, ktorým
sa mení názov:
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-

Strednej priemyselnej školy, Novomeského 5/24, 036 36 Martin na Strednú priemyselnú
školu technickú, Novomeského 5/24, 036 36 Martin s účinnosťou od 01.09.2018,

-

Školskej jedálne, Novomeského 5/24, 036 36 Martin ako súčasti Strednej priemyselnej
školy, Novomeského 5/24, 036 36 Martin na Školskú jedáleň, Novomeského 5/24,
036 36 Martin ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24,
036 36 Martin s účinnosťou od 01.09.2018,

-

Školského internátu, Novomeského 5/24, 036 36 Martin ako súčasti Strednej
priemyselnej školy, Novomeského 5/24, 036 36 Martin na Školský internát,
Novomeského 5/24, 036 36 Martin ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej,
Novomeského 5/24, 036 36 Martin s účinnosťou od 01.09.2018.

Uznesenie 25/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 330/2009/OŠ-074 zo dňa 01.11.2009 Spojenej školy, Medvedzie
133/1, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „organizácie“) Dodatkom č. 1, ktorým sa mení názov:
-

Strednej priemyselnej školy Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín ako
organizačnej zložky Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín na Strednú
priemyselnú školu informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44
Tvrdošín ako organizačnú zložku Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
s účinnosťou od 01.09.2018.

Uznesenie 26/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 330/2009/OŠ-076 zo dňa 01.11.2009 Strednej odbornej školy,
Hattalova 968 (ďalej len „organizácie“) Dodatkom č. 1, ktorým sa mení názov:
-

Strednej odbornej školy, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo na Strednú odbornú školu
podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo s účinnosťou od 01.09.2018.

Výsledok hlasovania 17:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 19
Riaditeľka odboru zdravotníctva predniesla návrh na Dodatky k zriaďovacím
listinám zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. Informovala o zmenách zriaďovacej listiny pre Liptovskú nemocnici, Dolnokubínsku
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nemocnicu a Kysuckú nemocnicu. Zmena zriaďovacej listiny súvisí s procesom oddlženia
zdravotníckych zariadení. Spočíva v zriadení dozorného orgánu nemocnice, ktorý je vlastne
kontrolný orgán nemocnice, dohliada na jej činnosť, obsadenie, právomoci, činnosť
dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu. Dlh zdravotníckych zariadení k
31.12.2018 predstavuje 647 miliónov eur. Z toho nemocnice ŽSK majú len 1,75%, to
znamená že k dnešnému dňu je to 11,5 milióna eur, a 3,5 milióna oddlžené. Dodala, že
v Dolnom Kubíne je oddlžené 2,5 milióna, v Liptovskom Mikuláši 950 000 eur a v Čadci
83 000 eur. V tejto súvislosti sú pohľadávky zo sociálnej poisťovne 100% oddlžené a v tejto
súvislosti uzatvára mandátne zmluvy, na základe ktorých je vytvorený dozorný orgán.
Predsedom dozorného orgánu bude zástupca menovaný Ministerstvom zdravotníctva.
Informovala, že nominantom za zriaďovateľa bola navrhnutá ona.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o
predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 27/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 3. júla 2018:
Zmenu zriaďovacej listiny Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš, so sídlom ul. Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš, IČO 17336163 vydanú
Ministerstvom zdravotníctva SR č. 3724/1991-A/XX-1 zo dňa 29.11.1991 v znení neskorších
zmien a dodatkov. Zmena zriaďovacej listiny spočíva v zriadení kontrolného orgánu
uvedenej organizácie – dozorného orgánu, nasledovne:
Zriaďovacia listina Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš, so sídlom ul. Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš, IČO 17336163 zo dňa 29.11.1991
v znení neskorších zmien a dodatkov, číslo 3724/1991-A/XX-1
sa mení a dopĺňa
s účinnosťou od 3. júla 2018
takto:
Zriaďovacia listina sa dopĺňa o nasledovný text, ktorý znie:
,, 1. Dozorný orgán je kontrolný orgán nemocnice, ktorý dohliada na jej činnosť;
obsadenie, právomoci, činnosť dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu .
2. Dozorný orgán pri svojej činnosti najmä:
a. nahliada do všetkých dokladov a záznamom týkajúcich sa činnosti nemocnice,
účtov, účtovných kníh a všetkých záznamov za účelom kontroly hospodárskej
a finančnej činnosti nemocnice, najmä nákladov, nákupov, výnosov a účasti vo
verejnom obstarávaní;
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b. kontroluje, či doklady podľa predchádzajúceho bodu sú v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi, organizačnými predpismi a pokynmi riaditeľa;
c. preskúmava rozpočet nemocnice a vykonáva kontrolu riadnej a mimoriadnej
účtovnej závierky, ako aj návrhu na použitie zisku alebo úhrady strát;
d. je oprávnená zúčastňovať sa gremiálnych porád (porád vedenia nemocnice
s primármi a vedúcimi lekármi jednotlivých oddelení);
e. je oprávnená predkladať riaditeľovi vyjadrenia, odporúčania a správy
o výsledkoch vykonanej kontrolnej činnosti najmenej jeden krát ročne;
f. upozorňuje riaditeľa na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie;
g. vykonáva kontrolu plnenia ozdravného plánu a raz ročne vypracúva správu
o kontrole plnenia ozdravného plánu; ozdravným plánom sa rozumie dokument
vypracovaný nemocnicou v súlade s čl. IX mandátnej zmluvy uzavretej
dňa 12.4.2018 s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky;
h. navrhuje odvolanie a vymenovanie riaditeľa nemocnice zriaďovateľovi
v prípade, že zistí čo aj len čiastočné neplnenie ozdravného plánu; dozorná
rada postupuje rovnako aj na základe návrhu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v prípade, že ministerstvo zistí čo aj len čiastočné
neplnenie ozdravného plánu.
Oprávnenia dozornej rady podľa písm. a) až f) je oprávnený vykonávať
ktorýkoľvek člen dozornej rady a nemocnica je povinná poskytnúť mu k tomu
potrebnú súčinnosť.
3. Funkčné obdobie členov dozorného orgánu, spôsob ich voľby, odvolania, hlasovania
členov dozorného orgánu, kompetencií a ďalších činností súvisiacich s pôsobnosťou
dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu.

Uznesenie 28/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 3. júla 2018:
Zmenu zriaďovacej listiny Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého
Dolný Kubín, so sídlom: ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
vydanú Ministerstvom zdravotníctva SR číslo 1970/1991-A/VI-1 zo dňa 14.6.1991 v znení
neskorších zmien a dodatkov. Zmena zriaďovacej listiny spočíva v zriadení kontrolného
orgánu uvedenej organizácie – dozorného orgánu, nasledovne:
Zriaďovacia listina Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný
Kubín, so sídlom: ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, IČO: 00634905
zo dňa 14.6.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov, číslo 1970/1991-A/VI-1
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sa mení a dopĺňa
s účinnosťou od 3. júla 2018
takto:
Zriaďovacia listina sa dopĺňa o nasledovný text, ktorý znie:
,, 1. Dozorný orgán je kontrolný orgán nemocnice, ktorý dohliada na jej činnosť;
obsadenie, právomoci, činnosť dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu .
2. Dozorný orgán pri svojej činnosti najmä:
a. nahliada do všetkých dokladov a záznamom týkajúcich sa činnosti nemocnice,
účtov, účtovných kníh a všetkých záznamov za účelom kontroly hospodárskej
a finančnej činnosti nemocnice, najmä nákladov, nákupov, výnosov a účasti vo
verejnom obstarávaní;
b. kontroluje, či doklady podľa predchádzajúceho bodu sú v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi, organizačnými predpismi a pokynmi riaditeľa;
c. preskúmava rozpočet nemocnice a vykonáva kontrolu riadnej a mimoriadnej
účtovnej závierky, ako aj návrhu na použitie zisku alebo úhrady strát;
d. je oprávnená zúčastňovať sa gremiálnych porád (porád verenia nemocnice
s primármi a vedúcimi lekármi jednotlivých oddelení);
e. je oprávnená predkladať riaditeľovi vyjadrenia, odporúčania a správy
o výsledkoch vykonanej kontrolnej činnosti najmenej jeden krát ročne;
f. upozorňuje riaditeľa na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie;
g. vykonáva kontrolu plnenia ozdravného plánu a raz ročne vypracúva správu
o kontrole plnenia ozdravného plánu; ozdravným plánom sa rozumie dokument
vypracovaný nemocnicou v súlade s čl. IX mandátnej zmluvy uzavretej dňa
27.2.2018 s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky;
h. navrhuje odvolanie a vymenovanie riaditeľa nemocnice zriaďovateľovi
v prípade, že zistí čo aj len čiastočné neplnenie ozdravného plánu; dozorná
rada postupuje rovnako aj na základe návrhu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v prípade, že ministerstvo zistí čo aj len čiastočné
neplnenie ozdravného plánu.
i. Oprávnenia dozornej rady podľa písm. a) až f) je oprávnený vykonávať
ktorýkoľvek člen dozornej rady a nemocnica je povinná poskytnúť mu k tomu
potrebnú súčinnosť.
3. Funkčné obdobie členov dozorného orgánu, spôsob ich voľby, odvolania, hlasovania
členov dozorného orgánu, kompetencií a ďalších činností súvisiacich s pôsobnosťou
dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu .“
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Uznesenie 29/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 3. júla 2018:
Zmenu zriaďovacej listiny Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, so sídlom Palárikova
2311, 022 16 Čadca, IČO: 17335469 vydanú Ministerstvom zdravotníctva SR číslo
3724/1991-A/II-1 zo dňa 06.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov. Zmena
zriaďovacej listiny spočíva v zriadení kontrolného orgánu uvedenej organizácie – dozorného
orgánu, nasledovne:
Zriaďovacia listina Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, so sídlom Palárikova 2311,
022 16 Čadca, IČO: 17335469 zo dňa 06.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov,
číslo 3724/1991-A/II-1
sa mení a dopĺňa
s účinnosťou od 3. júla 2018
takto:
Zriaďovacia listina sa dopĺňa o nasledovný text, ktorý znie:
,, 1. Dozorný orgán je kontrolný orgán nemocnice, ktorý dohliada na jej činnosť;
obsadenie, právomoci, činnosť dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu.
2. Dozorný orgán pri svojej činnosti najmä:
a. nahliada do všetkých dokladov a záznamom týkajúcich sa činnosti nemocnice,
účtov, účtovných kníh a všetkých záznamov za účelom kontroly hospodárskej
a finančnej činnosti nemocnice, najmä nákladov, nákupov, výnosov a účasti vo
verejnom obstarávaní;
b. kontroluje, či doklady podľa predchádzajúceho bodu sú v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi, organizačnými predpismi a pokynmi riaditeľa;
c. preskúmava rozpočet nemocnice a vykonáva kontrolu riadnej a mimoriadnej
účtovnej závierky, ako aj návrhu na použitie zisku alebo úhrady strát;
d. je oprávnená zúčastňovať sa gremiálnych porád (porád verenia nemocnice
s primármi a vedúcimi lekármi jednotlivých oddelení);
e. je oprávnená predkladať riaditeľovi vyjadrenia, odporúčania a správy
o výsledkoch vykonanej kontrolnej činnosti najmenej jeden krát ročne;
f. upozorňuje riaditeľa na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie;
g. vykonáva kontrolu plnenia ozdravného plánu a raz ročne vypracúva správu
o kontrole plnenia ozdravného plánu; ozdravným plánom sa rozumie dokument
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vypracovaný nemocnicou v súlade s čl. IX mandátnej zmluvy č. 79/2018
uzavretej dňa 12.04.2018 s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky;
h. navrhuje odvolanie a vymenovanie riaditeľa nemocnice zriaďovateľovi
v prípade, že zistí čo aj len čiastočné neplnenie ozdravného plánu; dozorná
rada postupuje rovnako aj na základe návrhu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v prípade, že ministerstvo zistí čo aj len čiastočné
neplnenie ozdravného plánu.
Oprávnenia dozornej rady podľa písm. a) až f) je oprávnený vykonávať
ktorýkoľvek člen dozornej rady a nemocnica je povinná poskytnúť mu k tomu
potrebnú súčinnosť.
3. Funkčné obdobie členov dozorného orgánu, spôsob ich voľby, odvolania, hlasovania
členov dozorného orgánu, kompetencií a ďalších činností súvisiacich s pôsobnosťou
dozorného orgánu upravuje štatút dozorného orgánu .“
Výsledok hlasovania 18:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodom 20 a 21
Predsedníčka opäť požiadala poslancov o všeobecný súhlas k tomu, aby sa body 20
a 21 prerokovali spoločne. Dodala, že oba návrhy budú prednesené spoločne a následne
prebehne spoločná diskusia. Všetci súhlasili.
Riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Michal Patúš
predniesol Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci
programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a návrh na Schválenie
predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektov predkladaných
v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch. K prvému bodu stručne informoval, že sa jedná o žiadosti,
ktoré si predkladali naše organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samostatne, a to konkrétne
školy, Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, ktoré sa zapojilo do výzvy INTERREG
PL-SK a Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, ktorá sa zapojila do mikroprojektu.
Predmetom uznesenia je predloženie povinných príloh na schválenie 5% schválenia
zastupiteľstvom na spolufinancovanie žiadostí. Doplnil, že tieto žiadosti ešte neprešli
hodnotiacimi komisiami, nie sú teda isté, a ani peniaze a spolufinancovanie nie sú v úprave
rozpočtu. Ako náhle sa tak stane a projekty budú úspešné, organizácie si už samostatne budú
plánovať tieto peniaze do úpravy. K druhému bodu informoval, že sa jedná o žiadosť, ktorú
momentálne už Úrad predložil. Dodal, že na poslednom zastupiteľstve už predkladal 5%
spolufinancovanie tohto projektu za rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy. Tento
projekt museli rozdeliť na dve časti, a z toho dôvodu predkladá tento návrh na financovanie
5% spolufinancovania dvoch žiadostí, a sú to: „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne
Orava – II. etapa“, kde spolufinancovanie predstavuje výšku 255 000 eur a druhá žiadosť
o NFP s názvom „Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie – III. etapa“
vo výške 135 000 eur. Tieto žiadosti sú už predložené a v rámci klarifikácie a ŽSK bude
požiadaný o schválenie 5% spolufinancovania žiadostí.
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Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o
predložených návrhoch uznesenia k bodom 20 a 21.

Uznesenie 30/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom: „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“, schváleného
v rámci výzvy z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020, ktorý
implementuje Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo, vo výške 5% z celkových oprávnených
nákladov na projekt, t. j. v sume do výšky 38 600,- EUR.

Uznesenie 31/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom: „Zvyšujme kvalitu profesijnej a odbornej prípravy
v našich školách“, schváleného v rámci výzvy z Programu INTERREG V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020, ktorý implementuje Spojená škola, Kysucké Nové Mesto vo výške 5%
z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. v sume do výšky 15 000,- EUR.

Uznesenie 32/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie mikroprojektu s názvom: „Spoznávajme a učme sa navzájom“,
schváleného v rámci výzvy z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 20142020, ktorý implementuje Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo, vo výške 5% z celkových
oprávnených nákladov na projekt, t. j. v sume do výšky 2 200,- EUR.
Výsledok hlasovania 19:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 33/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
ruší
a)

Uznesenie 19/26 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 25. septembra 2017,

b) Uznesenie 17/6 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 21. mája 2018.
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Uznesenie 34/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dostupnosti k sieti
TEN-T v regióne Orava – II. etapa“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC112016-11, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja;

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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.
255 000,- EUR

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 35/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dostupnosti k sieti
TEN-T v regióne Horné Považie – III. etapa“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1SC11-2016-11, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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.
135 000,- EUR;

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Výsledok hlasovania 20:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 22
Predsedníčka predniesla informatívnu správu k bodu Informácia o rozdelení dotácií
žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2018 program „AKTÍVNY ČLOVEK =
AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“, Výzvy č. 2/2018 program „KULTÚRA“ a Výzvy č. 3/2018
program „REGIONÁLNY ROZVOJ“ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja č. 46/2016. Na začiatku uviedla krátku štatistiku. Pre program
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„AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“ bol doručený počet žiadosti 267
a z nich prešlo formálnym hodnotením 200. 67 žiadostí bolo vyradených, pretože nesplnili
stanovené podmienky, 177 žiadostí bolo podporených. Finančná alokácia pre rok 2018 bolo
157 400 eur z toho prerozdelených bolo 157 356 eur. Pre program KULTÚRA bol počet
doručených žiadostí 261, z nich prešlo formálnym hodnotením 204. 57 žiadostí bolo
vyradených, pretože nesplnili stanovené podmienky. 183 žiadostí bolo podporených.
Finančná alokácia bola schválená vo výške 157 300 eur a prerozdelená bola v plnom rozsahu.
Posledný program REGIONÁLNY ROZVOJ, počet doručených žiadostí bolo 109, z nich
prešlo formálnym hodnotením 93, 16 žiadostí bolo vyradených, pretože nesplnili stanovené
podmienky. 92 žiadostí bolo podporených. Finančná alokácia pre rok 2018 bola schválená vo
výške 157 300 eur a prerozdelená bola v plnom rozsahu.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia. Dodala, že sa bude hlasovať o všetkých troch návrhoch
uznesení naraz.

Uznesenie 36/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informáciu o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2018 program
„AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“ v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

Uznesenie 37/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informáciu o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 2/2018 program
„KULTÚRA“ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja
č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.

Uznesenie 38/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informáciu o rozdelení dotácií žiadateľom na základe Výzvy č. 3/2018 program
„REGIONÁLNY ROZVOJ“ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského
samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 21:

Za: 47 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 23
Predsedníčka pred prednesením návrhu informovala, že už prebehla dohoda, čo sa
týka právnej istoty pri zriaďovacej listine Sociálno – ekonomického podniku, a uzavrie sa aj
tento bod. A dala slovo riaditeľovi odboru dopravy a územného plánovania Ivanovi Mokrému
(ďalej len „riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania“).
Riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania predniesol Správu o stave ciest
II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018. Informoval, že
správa, ktorá bola vypracovaná na základe podkladov odborných pracovníkov SC ŽSK
pri vykonávaní prehliadok ciest po zimnom období obsahuje dve hodnotenia. Jedno je
hodnotenie komunikácií a druhé je hodnotenie mostných objektoch na týchto komunikáciách,
čiže cestách II. a II. triedy. Ich stav je najlepšie dokladovaný v tabuľkách a grafoch na
stranách 4-5 predloženého materiálu, čo sa týka ciest. Je tam opísaný stav ciest II. a II. triedy,
na základe týchto prehliadok podľa jednotlivých regiónov. Sú rozdelené podľa hodnotenia
v zmysle technického predpisu. U ciest je to päť kategórií: výborný, dobrý, vyhovujúci,
nevyhovujúci a havarijný. V ďalšej časti je podrobne popísaný havarijný a nevyhovujúci stav
jednotlivo podľa jednotlivých regiónov, podľa hodnotenia tiež s predpokladanými nákladmi
na odstránenie tohto stavu. Ďalej uviedol, že na strane 22 je uvedený predpokladaný náklad,
ktorý je potrebný na odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest II. a III. triedy.
Celková suma predstavuje a predpokladá 22,5 milióna eur na odstránenie havarijného
a nevyhovujúceho stavu. Ďalšia časť obsahuje opis stavu ciest, zásahy, ktoré boli vykonané
realizáciou inžinierskych sietí , ďalej obsahuje podrobný prehľad o vývoji stavu
a realizovaných opravách od roku 2009. Je to pre nových poslancov, aby vedeli porovnať,
ktoré úseky boli v predchádzajúcom období opravované alebo rekonštruované. V ďalšej časti
správy je popísaný stav mostných objektov, na strane 68 začína ich regionálny opis takisto
v tabuľkovej a grafickej časti, rozdelený podľa stupnice na bezchybný, veľmi dobrý, dobrý,
neuspokojivý, zlý, veľmi zlý a havarijný. V závere tejto správy je zhodnotenie, koľko
finančných prostriedkov by bolo potrebných na odstránenie stavu 6 a 7, teda nevyhovujúceho
a zlého stavu. Predpokladaný náklad je vo výške 42,1 milióna eur. Je to odhadovaný náklad,
ktorý zo skúsenosti vieme, že po príprave jednotlivých projektov sa jeho hodnota zvýši. Na
záver uviedol, že celý predložený materiál je podkladom pre ďalšie spracovanie technických
podkladov, technickej dokumentácie, projektovej dokumentácie pre prípravu jednotlivých
stavieb na odstránenie či už realizácie veľkoplošných úprav a hlavne rekonštrukcií ciest alebo
mostov. Na základe tejto správy už aj v tomto roku sa rokuje a hľadá nejaké riešenie, ktoré by
potvrdilo alebo posúdilo ďalšími technickými meraniami tento stav ciest a navrhlo také
technické riešenie, aby po realizácii a hlavne celkovej rekonštrukcii, zlepšilo a skvalitnilo stav
cestnej siete v kraji.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík a
poslanci Ján Marosz, Albín Maslaňák, Zdenko Kubáň a podpredseda Peter Dobeš.
Podpredseda Igor Janckulík informoval, že v priebehu mesiaca júl prípadne august
budú s generálnym riaditeľom SC ŽSK s pánom Liškom, prechádzať závody a strediská SC.
Požiadal poslancov, aby sa zúčastnili aj oni týchto stretnutí v ich volebných obvodoch.
Pretože sa tam budú riešiť problémy na cestách v ich volebných obvodoch. Nakoniec dodal,
že o termínoch týchto stretnutí ich bude župa vopred informovať.
Poslanec Ján Marosz sa vyjadril, že preto volil pani Jurinovú za županku, lebo sa mu
páčil jej sľub, ktorý dala, že cesty sa nebudú vybavovať podľa toho, že čo si kto vybaví, ale
45

podľa skutočných potrieb na rekonštrukciu. Skonštatoval, že teraz majú poslanci k dispozícii
skutočne analytický materiál, ktorý obsahuje jednotlivé stupne stavu ciest od výborných, po
veľmi zlé až havarijné. Preto by očakával, aby odbor dopravy, aj na základe aktivity, ktorú
avizoval pán podpredseda, vypracoval zoznam úsekov, ktoré je potrebné nevyhnutne
opravovať, a urobila sa pasportizácia jednotlivých úsekov podľa skutočných potrieb. To je
jeho odporúčanie pre odbor dopravy.
Na vystúpenie poslanca Ján Marosza reagoval riaditeľ odboru dopravy. Zdôraznil, že
na základe predloženého materiálu sa bude robiť posúdenie naozaj tých nevyhovujúcich
havarijných stavov ciest odbornými organizáciami nielen pracovníkmi SC. Prebehli už
rokovania so Žilinskou univerzitou a inými odborníkmi za účelom vytvorenia pracovnej
skupiny, ktorá vytvorí materiál, ktorý bude opisovať cesty s nevyhovujúcim havarijným
stavom ciest a s nimi sa potom prerokuje aj navrhnutý spôsob opravy, aby po realizácii
opravy po 15 až 20 rokoch tá oprava bola stále funkčná. Aby sa nestalo, že o 5-6 rokov cesta
bude opäť v stave v akom je v súčasnosti.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Albín Maslaňák. Vyjadril sa, že teraz
má oprava ciest hlavu aj pätu. Ide sa po úsekoch, ktoré sú naozaj vo veľmi zlom stave a to je
prospešné a dobré. V druhom rade pochválil čatu, ktorá robí tieto opravy, lebo pracujú veľmi
solídne a seriózne.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Zdenko Kubáň. Informoval o stretnutí na
Orave z pred niekoľkých mesiacov so starostami obcí a podpredsedom Petrom Dobešom
ohľadne havarijného stavu ciest. Vyslovil, že nemá vedomosť, koľko je v Žilinskom kraji
ciest, kde je cesta zúžená na jeden profil. U nich sú už dve také. Jedna pred Bzinami, kde sa
nachádza skala. V predloženom materiály sa nedočítal nič o tom, či sa na tom už pracuje, hoci
je to už dvadsaťročný problém. Združuje sa tam čoraz viac aut a musia sa veľmi púšťať, a ešte
je tam aj železnica, ktorá ma posun 20 až 30 sekúnd keď svieti červená. Vzniká tam riziko, že
tam na niekoho alebo na auto padne kameň. Zdôraznil, že to je jeden bod, ktorý riešili so
starostami, a dosť vážne sa dopytujú kedy sa tento stav bude riešiť. Doplnil, že je to vozovka,
ktorá nemá dva pruhy, ale iba jeden, musí sa tam dávať prednosť. Druhý problém, ktorý
spomínal, už aj na minulom zastupiteľstve, je to obec Pucov a Pokryváč. Skonštatoval, že
odpoveď už dostal. Bude sa tam robiť nové VO. On je o tom informovaný, ale v materiáloch
mu to aj tak chýba.
Riaditeľ odboru dopravy k tomu doplnil, že všetky tieto lokality sú v materiáloch
napísané odbornými pracovníkmi závodov, a tieto úseky sú napísané v celom rozsahu a nielen
krátke úseky cesty. Všetky tieto úseky, konkrétne aj spomínaný úsek, kde sa nachádza skala.
Informoval, že preto je vytvorená odborná skupina, ktorá by mala spolu s projektantmi riešiť
akou formou by sa mali opravy realizovať, aby sa tam neurobilo len v polovičnom profile
vyasfaltovanie, ale aby sa riešil problém s rozšírením cesty, lebo nie je možnosť rozšíriť ju
smerom ku železnici, ale treba ísť do pozemkov vedľa cesty. Ďalej je potrebné
zdokumentovať v akej šírke, a na akú minimálnu šírku je toto potrebné opraviť.
Predsedníčka požiadala o doplnenie generálneho riaditeľa SC ŽSK Pavla Lišku. Na
začiatku sa poslancom poďakoval za schválenie do funkcie. Ďalej uviedol, že v Bzinách bol aj
s pánom starostom a je zvolané aj prvé vstupné rokovanie, aby sa začal tento problém riešiť.
Nie je to taký problém, ktorý sa vyrieši veľmi rýchlo. Dodal, že problém treba riešiť rýchlo,
ale kvalitne. Na jar to vyriešené nebude. Treba nájsť technické riešenie, pretože ten problém
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je tam už dlhodobý, je známy tento stav. Venuje sa tomu SC, nenechali to ako neriešený
problém.
Ďalší v rozprave vystúpil podpredseda Peter Dobeš. Doplnil, že na poslaneckom
grémiu bola požiadavka, aby sa informovali o stave ciest starostovia a primátori. Preto sa
dohodli, že budú kontaktovať predsedov regionálnych združení ZMOS (Združenie miest a
obcí Slovenska). Dodal, že sa pripravuje z Úradu ŽSK oslovenie, aby predsedovia ZMOSu
informovali, keď nastane nejaká požiadavka, aby ich informovali z prvej ruky o príprave,
rekonštrukčných prácach, kedy ako a kde. Dodal, že očakáva aj od pána Lišku a ďalších jeho
podriadených, že budú k dispozícií poslancom aj pre jednotlivé obce a mestá.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Rudolf Urbanovič. Podal všeobecný
návrh, ktorým by sa mohli zaoberať v budúcnosti, aby starostovia a primátori vedeli v ktorom
období a kedy sa budú realizovať nevyhovujúce stavy vozoviek a havarijné stavy. Môže sa
urobiť koncepčný plán na dlhšie obdobie, minimálne do konca volebného obdobia do roku
2023. Ako sa budú postupne realizovať opravy, aké budú projekty, aké bude finančné krytie
a kedy bude predpoklad opravy alebo údržby takýchto nevyhovujúcich a havarijných stavov
vozovky. Možno by to starostovia a primátori privítali, že zhruba v horizonte dvoch troch
rokov bude nejaká cesta realizovaná, opravená a bude na to aj finančné krytie.
Predsedníčka na záver dodala, že prvým dobrým krokom môže byť pozývanie
zástupcov SC ŽSK na rokovania ZMOSu a ďalej vypracovanie dlhodobého plánu zhodnotila
ako dobrú myšlienku, lebo krátkodobé plány existujú a každý starosta má možnosť zistiť,
kedy sa daný úsek cesty opravuje, ale len v krátkom horizonte.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Igor Janckulík. Skonštatoval, že tak ako
županka uviedla, krátkodobé plány máme naplánované. To môže všetkým ukázať, že kedy sa
plánuje. Je to rozložené, že táto asfaltérska čata robí v každom regióne nejaké koberce. Teraz
je však problém, že je potrebné vysúťažiť ďalšiu obaľovňu. Dodal, že s VO sa to dotiahne
a bude sa pokračovať ďalej v opravách týchto komunikácií.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 39/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o stave ciest II. a III. triedy Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018.
Výsledok hlasovania 22:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 24
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík predložil Plán
kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok
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2018. Informoval, že plán činnosti na 2. polrok obsahuje celkom 13 kontrolných akcií. Z toho
8 bolo klasických kontrol, 3 kontroly spĺňajú prijatie opatrení. Z ôsmich kontrol je sedem v
zariadeniach v našej pôsobnosti a jedna je na Úrade zameraná na stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu. Širšia pôsobnosť je v ostatných siedmych kontrolách, okrem
klasického hospodárenia nakladania s majetkom a hospodárnosti a efektívnosti nakladania
s finančnými prostriedkami sa pôsobnosť rozšírila aj o zaradzovanie pracovníkov, teda zákon
o výkone prác vo verejnom záujme a odmeňovanie pracovníkov vo výkone prác vo verejnom
záujme, ďalej tam patrí verejné obstarávanie a k tomu sa budú ešte robiť špecializované
kontroly na úzke nakladanie s majetkom. Je to zamerané hlavne na rezort školstva a kultúry
plus jedno zariadenie sociálnych služieb.
Predsedníčka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa do rozpravy nikto
neprihlásil, dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 40/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra útvaru hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja na 2. polrok 2018.
Výsledok hlasovania 23:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 10 – doplnenie
Predsedníčka všetkých informovala, že došlo k dohode. Následne navrhla doplnenie
zriaďovacej listiny v čl. 8 v bode 4, za prvou vetou sa dopĺňa ,, K výkonu pôsobnosti valného
zhromaždenia podľa ods. 3 tohto článku v prípadoch, pre ktoré to ustanovujú zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, je potrebný predchádzajúci súhlas alebo
schválenie zastupiteľstva ŽSK.“ Dodala, že takto bol podaný návrh na doplnenie zriaďovacej
listiny a dala slovo poslednému prihlásenému poslancovi Jánovi Blcháčovi.
Poslanec Blcháč sa najskôr poďakoval členom finančnej komisie, ktorý ho minulý
týždeň v piatok, na základe návrhu odporučili do dozornej rady Sociálno – ekonomického
podniku ŽSK a aj poslaneckému grémiu, ktoré toto tiež prerokovalo. Vzhľadom na zmenu na
poste člena dozornej rady pána poslanca Michala Slašťana, ktorého nahradí poslanec Tréger,
ktorý je ale tiež z toho istého regiónu, dodal že mávajú pravidelné stretnutia na konzultácie
ako aj keď spolu prezentovali Strednú zdravotnícku školu. Tak budú mať príležitosť tieto veci
prerokovávať a môžu sa prostredníctvom neho domáhať určitých informácií o činnosti
spoločnosti alebo ako aj poslanci majú svoje kompetencie v tejto veci a môžu v rámci
interpelácií požadovať vysvetlenie. Z tohto dôvodu ešte raz poďakoval všetkým, ktorý navrhli
jeho kandidatúru do dozornej rady a podporili ho, a preto z toho dôvodu, ktorý uviedol by sa
chcel tejto kandidatúry vzdať.
Predsedníčka po vyjadrení a odstúpení poslanca Jána Blcháča navrhla za ďalšieho
člena finančnej komisie poslanca Dušana Hrivnáka. Uviedla, že to berie ako zmenu. Tak ako
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sa vzdal poslanec Michal Slašťan a namiesto neho by bol ochotný vykonávať túto úlohu
poslanec Branislav Tréger. Ako druhú zmenu uviedla zámeny poslanca Jána Blcháča
s poslancom Dušanom Hrivnákom. Ďalej dodala, že tretiu zmenu už odprezentovala
pred chvíľou, týkala sa pôsobnosti valného zhromaždenia, teda zavedenia zásady, že
zastupiteľstvo bude rozhodovať o zmene majetkových pomerov s.r.o.. Posledná zmena je
poverenie predsedníčky pripraviť podmienky vypísania výberového konania na riaditeľa. Sú
to zmeny, ktoré sa týkajú zriaďovacej listiny, niektoré samotného uznesenia a postupne sa
bude o nich hlasovať. Nakoniec uviedla, že si cení dohodu poslanca Branislava Trégera
s právnym oddelením a bude sa dopĺňať zriaďovacia listina. Ešte pripomenula, že členovia
dozornej rady sú takýmto spôsobom zástupcovia troch regiónov, čo je veľmi pozitívne.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala postupne hlasovať o predložených
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu, aby za člena prvej dozornej rady bol zvolený
poslanec Branislav Tréger namiesto pôvodne navrhnutého poslanca Michala Slašťana.
Výsledok hlasovania 24:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu, aby za člena prvej dozornej rady bol zvolený
poslanec Dušan Hrivnák namiesto pôvodne navrhnutého poslanca Jána Blcháča.
Výsledok hlasovania 25:

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

zdržalo sa: 1 hlasov,

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu, aby text zakladateľskej listiny v Čl. VIII. ods. 4
bol doplnený o druhú vetu nasledujúceho znenia: „K výkonu pôsobnosti valného
zhromaždenia podľa ods. 3 tohto článku v prípadoch, pre ktoré to ustanovujú Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, je potrebný
predchádzajúci súhlas/schválenie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.“
Výsledok hlasovania 26:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu, aby návrh uznesenia v časti 2 bol doplnený o písm.
b), ktorým zastupiteľstvo poverí predsedníčku ŽSK pripraviť podmienky vypísania
výberového konania na riaditeľa Sociálno-ekonomického podniku ŽSK, s. r. o..
Výsledok hlasovania 27:

Za: 43 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Na záver dala predsedníčka hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení
schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.
Výsledok hlasovania 28:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.
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zdržalo sa: 1 hlasov,

Uznesenie 12/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje
a) Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Sociálnoekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48,
011 09 Žilina,
vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia výkonu potrieb obyvateľov Žilinského
samosprávneho kraja, rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a využívania
miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, výkonu poľnohospodárskej,
obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania, podpory regionálneho
rozvoja, podpory najmenej rozvinutých okresov, ktorej zakladateľom bude Žilinský
samosprávny kraj s obchodným podielom vo výške 100 %.
b) Majetkovú účasť - peňažný vklad Žilinského samosprávneho kraja vo výške
5000,00 € do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
menom: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48,
011 09 Žilina.
c) Splatenie celého peňažného vkladu Žilinského samosprávneho kraja do základného
imania spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Sociálnoekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina,
pred podaním návrhu na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra.
d) Vydanie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
s obchodným menom: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina jediným zakladateľom - Žilinským
samosprávnym krajom v znení schváleného doplňujúceho návrhu k Článku VIII.
ods. 4.
e) Prvého konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Sociálnoekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina:
Ing. Ladislav Gabčo, CSc., dátum narodenia: 08. 04. 1963, r. č.: 630408/6778,
bydlisko: J. Tombora 668/3, 010 07 Žilina.
f) Prvú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom:
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09
Žilina v zložení:
- predseda:
Ing. Peter Weber, dátum narodenia: 04. 05. 1976, r. č.: 760504/8429, S. Sakalovej
1351/22, 014 01 Bytča,
- člen:
Mgr. Branislav Tréger, dátum narodenia: 04. 02. 1962, r. č.: 620204/6950,
bydlisko: Martina Rázusa 1546/28A, 033 01 Liptovský Hrádok,
- člen:
Dušan Hrivnák, dátum narodenia: 30. 09. 1978, r. č.: 780930/7891, bydlisko:
Horné Rakovce 1379/18, 039 01 Turčianske Teplice.
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g) Poskytnutie dotácie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom:
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09
Žilina, na rok 2018 vo výške 25000,00 € podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na účel zabezpečenia činnosti tejto spoločnosti v roku 2018.
h) Súhlas so zriadením sídla spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
menom: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., v nehnuteľnosti – v stavbe so
súpisným číslom 2622, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4466/2 –
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1944 m², nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanej katastrálnym odborom
Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva (LV) č. 7791 v časti B LV č. 7791 pod
por. č. 1 na Žilinský samosprávny kraj ako vlastníka v celosti – v podiele 1/1.
2. p o v e r u j e
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
a) podpísaním Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
s obchodným menom: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o., so sídlom
Komenského 2622/48, 011 09
Žilina jediným zakladateľom Žilinským
samosprávnym krajom a vykonaním všetkých potrebných úkonov, vrátane právnych,
súvisiacich so založením a vznikom tejto obchodnej spoločnosti, okrem, ak ich
vykonanie prináleží zo zákona konateľovi spoločnosti.
b) pripraviť podmienky vypísania výberového konania na riaditeľa Sociálnoekonomického podniku ŽSK, s. r. o..
K bodu 25
Predsedníčka požiadala tých poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby sa
prihlásili. Skonštatovala, že na interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva bolo
odpovedané v zmysle rokovacieho poriadku.
Prihlásili sa poslanci Ján Blcháč a Miroslav Minarčík.
Poslanec Ján Blcháč interpeloval v mene obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš,
s ktorými sa aktuálne stretáva organizovane podľa jednotlivých mestských častí. Uviedol, že
stretnutia nazývajú Burza nápadov a ľudia prichádzajú s rôznymi hodnoteniami a nápadmi.
Niektoré sa týkajú aj Žilinského samosprávneho kraja. Ako napríklad nevyužívaného majetku
bývalej administratívnej budovy školského poľnohospodárskeho podniku v Demänovej, ktorá
bola pred časom predávaná. Budova sa nachádza v peknej lokalite, kde sa vyskytuje čoraz
viac ľudí a starších ľudí. Obyvatelia mesta dávajú s odvolaním na sociálne cítenie
samosprávneho kraja na zváženie návrh, aby sa táto budova postupne zrekonštruovala na
domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov alebo ako pobočka už existujúceho
domova dôchodcov v Liptovskom Mikuláši. Odporučil preveriť túto možnosť.
Ďalej interpeloval vo veci prerušenia výstavby urgentného príjmu v Liptovskej
nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. Poprosil o konkrétnejšiu
informáciu, akým spôsobom a kedy sa bude pokračovať ďalej. Oznámil, že je tam aj
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neporiadok, ktorý zostal po stavbároch, ktorí odtiaľ odišli a obyvatelia mesta požadujú
nápravu a poriadok a taktiež aj úpravu a pokosenia areálu.
Následne interpeloval vo veci zapojenia sa do výzvy budovania cyklotrás
v Liptovskom Mikuláši. Tieto projekty mesto pripravuje v rámci budovania cyklotrás za
účelom dochádzky do zamestnania. Zatiaľ prebehli tri kolá vyhodnotenia týchto výziev.
V prvom kola nebola ani jedna žiadosť zo ŽSK, v druhom kole bola vyhodnotená
a odsúhlasená jedna žiadosť z Liptovského Mikuláša. Tretie kolo ich trošku prekvapilo,
pretože zo Žilinského kraja boli tri projekty, z toho dva z Liptovského Mikuláša a jeden
z Turzovky, ktorý bol podporený a naše dva zamietnuté, hoci boli podobného charakteru ako
ten prvý. Požiadal, preto vedenie župy, aby prostredníctvom príslušného odboru, ktorý sa
projektom venuje, boli pri výbere hodnotiteľov zhovievavejší alebo komunikatívnejší.
Komunikatívnejší pri hodnoteniach, pretože sa dá všeličo korigovať. Projektov nie je dostatok
hlavne preto, lebo nie je jednoduché taký projekt pripraviť. Treba mnohokrát vykúpiť
pozemky, čo aj urobili, ďalej projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a všetky potrebné
náležitosti. Je to náročný proces a Liptovskom Mikuláši sa ním dosť intenzívne zaoberali
a boli ako jediní úspešní v druhom kole vyhodnotenia tejto výzvy.
Nakoniec interpeloval vo veci hodnotenia v oblasti modernizácie učební na školách.
Informoval, že odovzdali päť žiadostí na modernizáciu piatich učební na piatich školách.
Všetky boli zamietnuté, nerozumejú tomu prečo, lebo sú to malé prostriedky. Dôvod mal byť
ten, že boli uprednostnené školy, kde by sa malo rekonštruovať naraz viac učební. To
znamená, že keď majú 6 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, tak by do každej školy mali
žiadať asi päť učební, čo je nereálne z hľadiska spolufinancovania a tak ďalej. Dodal, že chcel
tým poukázať na túto diskrepanciu a požiadať vedenie župy o usmernenie pri ďalšom
podávaní žiadostí napríklad v týchto dvoch operačných programoch alebo v rámci IROP, aby
sa v budúcnosti hodnotitelia alebo zamestnanci príslušných odborov komunikatívnejšie
správali k predkladateľom žiadostí, lebo to stojí peniaze, rôzne prostriedky, energiu aj
námahu. Potom pri neúspechu dochádza k znechuteniu a poslanci to nevedia vysvetliť, ako je
to možné, že sa takáto vec deje, pričom všetci kričia, že sa Eurofondy nečerpajú a keď sa ich
snažia čerpať, dochádza k ich nevyhodnoteniu. Dodal, že je logické, že nie každá žiadosť
môže byť schválená. A vyjadril pochopenie, že môžu byť aj nejaké problémy technického
charakteru, ale tento výsledok prekvapil viacerých.
Predsedníčka oznámila, že na interpeláciu ohľadne Demänovej odpovie v zákonom
stanovej lehote.
Ďalej predsedníčka odpovedala na interpeláciu ohľadne Liptovskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, že bola ukončená spolupráca
dohodou s firmou TLM, že sa čaká aká bude právna dohra. Stav je taký, že sa bude robiť
verejné obstarávanie na ďalšieho dodávateľa na ďalšie dokončenie tohto diela.
Na interpelácie ohľadne cyklotrasy a modernizácii učební na školách odpovedala
riaditeľka odboru SO pre ROP Renáta Neslušanová. Podotkla, že výber odborných
hodnotiteľov prebieha v gescii riadiaceho orgánu a tým je Ministerstvo pôdohospodárstva.
Tieto projekty sú prideľované náhodne cez systém ITMS, a Žilinský samosprávny kraj už
dostane len dvojice hodnotiteľov, ktorý projekt budú hodnotiť. Zdôraznila, že odbor SORO
pre IROP je k dispozícií všetkým žiadateľom, a všetci pracovníci, ktorí na projektoch pracujú
tu majú dvere otvorené. Zdôraznila, že to aj využívajú a nedochádza k nijakej neochote alebo
neústretovosti. Ďalej informovala, že prvý projekt bol úspešný z toho dôvodu, že tam išlo
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skutočne o naplnenie cieľov a všetkých náležitostí, ktoré boli určené vo výzve a tak je to
vždy. Druhé dva projekty boli spojené s rekonštrukciou cesty a tá tvorila 80% celého
projektu, a preto ich nebolo možné vyhodnotiť ako úspešné. K výzve modernizácií učební
oznámila, že sa týkali základných škôl, a že prišiel trojnásobný počet žiadostí ako bola
alokácia. Súčasťou výzvy boli ako vždy hodnotiace kritéria, v ktorých sa posudzovalo koľko
učební konkrétna škola robila a skutočne bolo tým viac bodov, čím viac učební sa robilo.
A preto sa predmetné projekty pri takom pretlaku týchto žiadostí neumiestnili. Nakoniec
dodala, že len malý počet žiadateľov bol uspokojení.
Poslanec Miroslav Minarčík interpeloval vo veci reklamácií cestných komunikácií II.
a III. triedy v okrese Bytča po oprave kanalizácie a vodovodov. V mene starostov dotknutých
obcí požiadal, aby sa mohli zúčastniť obhliadky (Kotešová, Veľké Rovné, Štiavnik,
Hvozdnica, Petrovice, Kolárovice a Bytča). Dodal, že situáciu poznajú.
Predsedníčka zodpovedala na interpeláciu bezodkladne. Vyjadrila sa, že v tomto
smere nie je žiadny problém a starostovia budú prizývaní na obhliadky. Doplnila, že
kontaktnou osobou v záležitosti reklamácií ciest III. triedy v okrese Bytča je pán podpredseda
Peter Weber.

K bodu 26
Predsedníčka na začiatku bodu rôzne informovala, že na finančnej komisií vzišla
žiadosť o informáciu ohľadom činnosti oddelenia verejného obstarávania Úradu ŽSK.
Skonštatovala, že všetci dostali materiál, ktorý bol na základe tejto požiadavky vypracovaný
a dala slovo riaditeľke odboru právneho a verejného obstarávania, aby materiál predniesla
a predstavila situáciu.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania v krátkosti informovala
o situácií na odbore právnom a verejného obstarávania, špeciálne na oddelení verejného
obstarávania. Skonštatovala, že prešlo 100 pracovných dní, odkedy nastúpila na funkciu
riaditeľky odboru právneho a verejného obstarávania. Počas tohto obdobia sa vykonali
zákazky v množstve, ktoré prevyšuje rok 2016 a 2017. Čo znamená, že intenzita práce je
veľmi vysoká, pracuje sa skutočne v mnohých prípadoch aj 12 hodín denne, a občas sa chodí
do práce v sobotu a nedeľu, aby sa všetkým vyhovelo. Ďalej informovala, že čo sa týka
samotných zákaziek, bola spracovaná správa z toho dôvodu, že na odbor prichádza veľa
dotazov a interpelácii. Z tejto správy si môžu všetci prečítať a zistiť, ktorá zákazka sa v akom
štádiu nachádza. Podlimitné a nadlimitné zákazky nie sú v správe štatisticky vyhodnotené,
lebo sú to desiatky až stovky zákaziek, a k nim sa nebude podrobne vyjadrovať. Každá
organizácia ŽSK a aj každý odbor samosprávneho kraja má právo, bez toho, aby oslovil
oddelenie VO, si môže uskutočniť samostatne VO do hodnoty 15 000 eur bez DPH. Ak je táto
suma vyššia, je potrebné ich požiadať o pomoc. Vyslovila sa, že nevie o prípade, že by
niekoho zamietli, ak niekoho tlačil čas, je takáto možnosť a teda ich snahou je, aby všetci boli
spokojní, a aby aj na odbore fungovala dobrá kultúra práce. Zdôraznila, že v roku 2013 bolo
uskutočnených 8 podlimitných, nadlimitných zákaziek, v roku 2014 - 80, v roku 2015 - 76,
v roku 2016 – 69, v roku 2017 – 35 a v roku 2018 máme zatiaľ 29 vyhlásených súťaží a 7
ukončených, v štádiu ex-ante kontroly je ďalších 15 zákaziek, ktoré sú pred vyhlásením, to
znamená že sa nedá ovplyvniť rýchlosť hodnotiteľov riadiacich a sprostredkovateľských
orgánov, a ostáva len trpezlivosť a urgencia len v prípadoch, ak meškajú, lebo oni majú tiež
stanovené svoje lehoty a pokiaľ by tieto lehoty nedodržiavali, máme isté možnosti ich
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urgovať. Vyhlásené zákazky sú uvedené v predloženom materiáli, a preto ich nebude citovať
ešte raz. Pre kontrolu zákaziek je vypracovaná tabuľka, kde sú rozdelené podľa typu zákazky
a sumy, či je to nadlimit alebo podlimit finančného limitu, koľko asi trvá obstarávanie, ale
koľko aj trvá kontrola, z tohto dôvodu všetkých ďalej upozornila, že obstarávanie
podlimitných a nadlimitných zákaziek nie je vecou rozhodnutia jedného dňa, ale plánovanej
činnosti. A pokiaľ veci nie sú naplánované a sú to veci ad hoc, potom sa na odbore v danej
veci horšie pracuje. Privítali by, aby tieto informácie prichádzali včas. Pripravená je už aj
nová smernica, v ktorej je ustanovenie, ktoré opisuje 6 týždňov pred vyhlásením súťaže, si na
odbore mohli pripraviť podklady tak ako treba a nevznikali následne z nekvalitne podaného
predmetu opisu zákazky časové zdržania. Ďalej informovala, že nastanú na Úrade ŽSK určité
zmeny vo VO, čo sa týka samotného systému informovania, obstarávania, ale aj systému
práce. Bude sa zavádzať dynamický nákupný systém, viaceré opatrenia na protikorupčné
správanie a systém predchádzania alebo ovplyvňovania alebo ďalších nekalých praktík vo
verejnom obstarávaní. Zo svojej praxe skonštatovala, že sú viaceré prípady, kde sú rôzne
sporné veci, kde sú veľmi podobné ponuky a zhodné ponuky. Tam sa dá uvažovať o úniku
informácií pri príprave projektov, kde sa dá diskutovať o tom ako je možné, že určité
informácie sa dostali mimo Úrad ŽSK, hlavne čo sa týka prípravnej časti. Ďalej sa vyjadrila,
že samotná realizácia je zastrešená kvalitne a garantovala, že únik informácií z odboru VO nie
je a ani nebude. Všetky náležitosti, ktoré sa týkajú zmien, budú zapracované do novej
smernice. K tomu, aby všetci dodržiavali disciplínu, bude požadovať lehoty od komisie, aby
vyhodnotila v určitom čase veci, aby dostali odpovede na opis predmetu zákazky. Ak je
nekvalitný projekt a opis predmetu zákazky, ktoré dávajú príslušné odbory alebo organizácie
v správe ŽSK a potom sa musí čakať na vysvetlenie množstvo dní, niekedy aj sto dní. Je to
neúmerné množstvo a nie je to možné rešpektovať. Buď budú projekty kvalitné, alebo budú
takýto projektanti vylúčení z procesu, pretože to pokladá za nekvalitu. Kontroly v rámci
samotnej činnosti, okrem vykonávania verejného obstarávania, podávajú množstvo
vysvetlení, množstvo operatívnych úloh, zabezpečuje sa výkon kontrol, ako kontrola NKÚ,
ÚVO, o týchto veciach sú všetci priebežne informovaní, a vstupuje do toho aj NAKA
s určitými požiadavkami a informáciami. Skonštatovala, že nie je tam plénum, ktoré by malo
rozoberať otázky v trestnoprávnom konaní. Následne sa vyjadrila k personálnemu obsadeniu.
Pôvodný stav počas jej nástupu bolo šesť osôb, navýšil sa o dve osoby do trvalého
pracovného pomeru, ale súbežne s tým sa prevzalo obstarávanie na Správe ciest a súbežne sa
preberá aj obstarávanie k projektovej činnosti a stavebného konania. Ďalej informovala, že
vzhľadom na prebiehajúce trestnoprávne konanie bola jedna zamestnankyňa prepustená
dohodou, následne jej kolegyňa vzhľadom na ich priateľský vzťah a potrebu posunúť sa inde
do inej oblasti, tiež odišla. Obrovský nápor zlomil ďalšiu kolegyňu, ktorá odchádza na
základe vlastnej žiadosti, spolu odišli teda traja zamestnanci. Okolnosti sa naďalej vyvíjajú
tak, že zo zdravotných dôvodov ďalší traja ľudia na odbore ŽSK a jedna kolegyňa zo správy
ciest sú dlhodobo na PN a vyzerá, že ešte aj dlho budú. Situácia, čo sa týka počtu
zamestnancov je neúnosná, a na odbore ostali dvaja zamestnanci toho času a tretia osoba na
Správe ciest. A preto takéto množstvo zákaziek nie je možné zvládnuť, časť zákaziek sa
zadala externe trom dohodárom, tí však už vyčerpali svoje možnosti. Teraz požiadali
o navýšenie rozpočtu, časť pôjde externe, ale prebehlo už aj výberové konanie a miesta sa
budú postupne zapĺňať. Uviedla, že v septembri očakáva plný stav, ale počet zákaziek, ktoré
sú pripravené v šuplíku je veľmi nízky . Viac ako 10 zákaziek, čo sa týka podlimitných alebo
nadlimitných odložených nie je. Skonštatovala, že stav je aj v počte ľudí mimoriadne
priaznivý. Nakoniec dodala, že všetky informácie a dĺžka VO je od 134 dní až po 270 dní
a v materiáloch je aj informácia o možnostiach, kde ešte vidia malé rezervy, čo môžu
ovplyvniť.
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Predsedníčka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili poslanec
Martin Kapitulík a Ján Blcháč.
Poslanec Martin Kapitulík uviedol, že keď schvaľovali rozpočet na tento kalendárny
rok, brali ho ako rozvojový rozpočet, kde bolo veľa investičných akcií. Všetci mali od tohto
rozpočtu obrovské očakávania, ale keď videl túto správu aj na finančnej komisii, vznikla
požiadavka, aby takáto správa bola odprezentovaná aj na zastupiteľstve a doplnená
o vyžiadané informácie. Je teda jasné, že tento stav je neudržateľný, lebo ak to správne
pochopil, tak riaditeľka je na odbore sama. Alebo je tam jeden ďalší človek, lebo bolo
odprezentované, že odišli traja a ďalší štyria sú PN, a bolo osem ľudí. Tento stav je teda
neudržateľný a kvôli tomu sa aj žiadajú peniaze navyše, aby sa mohli zadávať obstarávania
externe. Dodal, že keď si pozrel plán verejného obstarávania, ktorý je zverejnený na stránke
ŽSK na tento rok, tak je jasné, že s väčšinou obstarávaní meškáme minimálne štvrťroka
a viac. Je dnes zrejmé, že z rozpočtu, ktorý všetci vnímajú ako rozvojový sa dnes z neho
veľká časť nerobí pre nefungujúce oddelenie verejného obstarávania. Uviedol, že ak to
pochopil správne tak je realita taká, že väčšinu investičných akcií, ktoré v rozpočte máme,
tento rok určite nezrealizujeme kvôli tomu, že nefunguje verejné obstarávanie. Ak sa nemýli,
tak žiada o zvýšenie razancie v tom, aby sa pritlačilo na pílu a začalo sa seriózne pracovať,
aby sa zastabilizovalo čo najskôr oddelenie verejného obstarávania. Preto by sa mali
prázdniny využiť na to, aby sa naplno rozbehli verejné obstarávania, tie ktoré sú riadne
naplánované, aby sa vyčerpali tie prostriedky, ktoré sú v rozpočte na to schválené.
Predsedníčka zareagovala na príspevok poslanca Martina Kapitulíka. Zdôraznila, že
ak dobre počúval, tak zastabilizovanie predkladateľka spomínala. Vysvetlila, že boli prijatí
štyria ľudia na oddelenie verejného obstarávania, to je to zastabilizovanie. Jediným
problémom je, že plne obsadené toto oddelenie bude až v septembri. To znamená, že stále je
krízový režim a do tohto stavu potrebujeme balík financií, ktorý bude sanovať nedostatok
zamestnancov na Úrade ŽSK, to predstavuje to externé obstarávanie.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania doplnila informáciu, že stav
počtu zamestnancov nemôžeme brať ako jeden, pretože tam patria aj dohodári a to je tiež
obdobný pracovný pomer. Momentálne sú zamestnaní traja dohodári, aj osoba, ktorá
zastupuje na Správe ciest a plus vedúca oddelenia verejného obstarávania, ktorej vyslovila
poďakovanie za zvládnutie situácie. Ďalej je to ona sama, ktorá tiež vykonáva verejné
obstarávanie, pretože situácia bola taká neúnosná, že musela popri svojej riadiacej
a organizačnej činnosti zabezpečovať aj túto činnosť. Skonštatovala, že je to dočasné riešenie,
ale veci zvládajú aj napriek nízkemu počtu ľudí. Dodala, že si myslí, že do tých desiatich
zákaziek, ktoré majú oproti počtu, ktoré zrealizovali, sú podané pár dní, pár týždňov.
Nestotožnila sa s vyjadrením poslanca Martina Kapitulíka, že meškajú štvrťroka a viacej. Mal
by konkretizovať konkrétny prípad, konkrétnu vec. Všetkých poprosila, aby boli vo verejnom
obstarávaní konkrétnejší, pretože sa ujala klauzula, že všetko je problém vo verejnom
obstarávaní a nie je to tak. Problémov je veľa a verejné obstarávanie je len súčasť nejakého
procesu a ak sú zlé podklady, ak sú zlé veci, ak niekto drží na ministerstve hodnotiaci proces,
to nie je proces na odbore verejného obstarávania, ale je to mimo nich, na čo nemajú vplyv.
Z toho dôvodu vypracovala poslancom tabuľku, aby si vedeli pozrieť, kedy je podaná žiadosť,
ktorá je centrálne evidovaná, kde podpisuje, dátum prevzatia a termín kedy je poslaná na
kontrolu. Toto vedia ovplyvniť a ďalšie veci sú mimo ich kompetencie. Zákon o verejnom
obstarávaní striktne určuje koľko dní a čo sa musí realizovať, zabezpečovať a prípadne čakať.
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S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Martin Kapitulík. Vyjadril sa, že nechce
kritizovať, ale ako každý poslanec chce, aby sa napĺňalo to čo sa schválilo do rozpočtu,
investície, ktoré považujú za dôležité pre rozvoj svojich obvodov a pre celý rozvoj ŽSK.
Skonštatoval, že tu sa stojí a finančné prostriedky sa nečerpajú z rozpočtu. Pri viacerých
investičných akciách museli dokonca znižovať tieto sumy, lebo bolo jasné, že sa to nestihne
buď obstarať alebo zrealizovať do konca roka. Podotkol, aby sa jeho vystúpenie bralo ako
nátlak, aby oddelenie verejného obstarávania konečne začalo naplno robiť, aby sa
zastabilizovalo a v tom im drží palce, ale jeho názor je taký, že to tak nefunguje. A ak je ten
pocit, že sa vynášajú informácie zvnútra Úradu, je to smutné a nemôže to tak fungovať. Ale
zároveň sa vyjadril, že nám v tomto nepomôže keď sa to bude robiť externe. Chápe to ako
prechodný stav k tomu, aby sme vedeli čo najviac investičných akcií obstarať a rozbehnúť čo
najskôr. Poprosil, aby sa naozaj začalo robiť a aby sa začal plniť rozpočet, ktorý všetci
vnímajú ako rozvojový, aby sa tých vecí uskutočnilo v tomto roku čo najviac.
Riaditeľka odboru právneho a verejného obstarávania zdôraznila, že sa nemešká
a činnosti sa vykonávajú v rámci možností a pracuje sa naplno.
Ako ďalší vystúpil poslanec Ján Blcháč. Poďakoval za slovo a uviedol všetkým
pre vysvetlenie, že táto správa bola predložená na základe uznesenia finančnej komisie, kde sa
touto tematikou zaoberali. Poďakoval za podrobnú správu. Spomenul, že keď bolo
prerokovanie záverečného účtu na finančnej komisii, dostali informáciu, že sa uplynulý rok
minulo len ,,40%“ kapitálových výdavkov a jednou z príčin bolo aj verejné obstarávanie, čo
nespomína ako kritiku, ale len ako informáciu. Preto na finančnej komisii prijali toto
uznesenie so žiadosťou na vedenie župy, aby sa predložila táto správa. Vidia tam vyhlásené
zákazky, ktoré sa idú vyhlasovať v najbližšom období z hľadiska fondov čerpaných alebo
investovaných z EÚ. Odporučil do budúcnosti doplniť, ktoré pribudnú a kedy, ktoré bežia
a ktoré sa plánujú, lebo to bol motív uznesenia, aby mali istotu a informáciu, že sa niečo
nesplní len kvôli tomu, že nie je pokryté verejné obstarávanie. Dodal, že komisia kvituje pri
druhom bode rozpočtu, že sa tam dostalo 49 000 eur na pokrytie tejto agendy externými
zdrojmi vzhľadom na situáciu, ktorá na oddelení verejného obstarávania je. Odporučil, aby
moli dostať informáciu, ktoré budú ďalšie z vlastných zdrojov župy, ktoré sa dnes rozhodlo.
Predsedníčka dodala, že nie za všetko môže verejné obstarávanie, sú tu aj iné odbory,
ktoré predchádzajú na činnosť vo verejnom obstarávaní. Nakoniec skonštatovala, že je veľa
práce, majú čo robiť a doháňať, ale keď sa porovná minulý rok s týmto rokom, myslí si že idú
vo veľmi dobrom tempe napriek krízovej situácií na odbore. Aj to je znakom, že robia čo sa
dá aj čo sa nedá, ale vždy zákonne.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 41/7
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti oddelenia verejného obstarávania Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 29:

Za: 36 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 10 hlasov.
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zdržalo sa: 1 hlasov,

Predsedníčka otvorila rozpravu k bodu Rôzne. Prihlásil sa poslanec Branislav Tréger.
Pripomenul, že na minulom zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK interpeloval ohľadom Dovalovskej
cesty. Informoval prítomných, že už je disperzne zaliata, šachty sú v poriadku, vodorovné
značenie je hotové na 90%. Poďakoval a vyjadril presvedčenie, že tých ostatných 10% sa
dokončí.
Predsedníčka poďakovala za informáciu a doplnila informáciu, že každý poslanec má
možnosť nominovať niekoho za osobnosť ŽSK. Preto požiadala, aby do konca augusta
popremýšľali nad osobnosťami z ich regiónov, koho by chceli nominovať na najvyššie župné
ocenenie alebo prípadne na pamätné plakety. Možnosť podávať tieto nominácie majú do
konca augusta. Ďalej uviedla, že ďalšie zastupiteľstvo ŽSK sa bude konať 17. septembra.
V krátkosti ďalej informovala, že sa minulý týždeň konalo ďalšie stretnutie SK8, teda
zástupcov všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Dohodli sa na spôsobe fungovania
a financovania SK8. Budú rovnakým dielom každý kraj pristupovať k financovaniu malej
kancelárie, ktorá bude mať zatiaľ sídlo v Trnave, kde je sídlo predsedu SK8. Dohodli sa na
rotácií predsedov. Preberali tam témy pohotovostí, majetkové usporiadanie pozemkov pod
verejnoprospešnými stavbami aj cestami, o memorande o spolupráci krajov na obnove
poškodenej krajiny. V rámci verejného obstarávania preberali subdodávateľskú doložku, ktorá
by mohla pomôcť odstrániť anomáliu neplatenia subdodávateľom. Stretnutia sa zúčastnil aj
predseda Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý veľmi pozitívne ohodnotil spoluprácu medzi
jednotlivými krajmi, hlavne v poslednom období po voľbách, čo ja znakom, že aj náš Úrad
aktívne komunikuje s Úradom pre verejné obstarávanie, kde riešia vzájomne problémy. Sú aj
veľmi ústretoví pri získavaní informácií, ktoré sú pre nás potrebné. Dodala, že sa vytvorila
dobrá spolupráca.
K bodu 27
Predsedníčka informovala, že ďalšie rokovanie zastupiteľstva plánuje zvolať
na
17. septembra 2018. Dodala, že v prípade zmien budeme poslancov informovať. Na
záver pozvala poslancov na obed do priestorov jedálne úradu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť
a rokovanie ukončila.
Žilina 23. júla 2018
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová v. r., zapisovateľka
Bc. Igor Janckulík v. r., overovateľ
MUDr. Karol Javorka, PhD. v. r., overovateľ
Ing. Martin Kapitulík v. r., overovateľ
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