ZÁPISNICA 6
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 21. 5. 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
prítomní - podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení – Ing. Milan Laurenčík, MUDr. Jaroslav Barok, MUDr. Mgr.
Tatiana Červeňová, MPH, MHA, MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Prezencia:

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 14. mája 2018.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného
účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
7. Návrh na zrušenie Uznesenia 6/19 v časti 6 zastupiteľstva z 19. septembra 2016.
8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 8. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
10. Návrh na zriadenie nadácie Centrum podpory rodiny.
11. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin.
12. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018
č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu
„AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.“
13. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018
č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu
KULTÚRA.
14. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018
č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu
REGIONÁLNY ROZVOJ.
15. Návrh na zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) zastupiteľstva z 25. septembra 2017.
16. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci
programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
17. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe
výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
18. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji
za obdobie 2017/2018.
19. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
za rok 2017.
20. Interpelácie.
21. Rôzne.
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22. 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 Erika Gemzického, Dušana Hrivnáka
a poslankyňu Ľudmilu Chodelkovú, 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 bod s názvom Návrh na odvolanie riaditeľky Centra sociálnych
služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín a navrhla jeho prerokovanie ako bod 6
programu s prečíslovaním pôvodných bodov programu 6 – 22 na 7 – 23. Opýtala sa, či má
niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Nikto sa neprihlásil.
Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania s predloženým doplnením.

Uznesenie 1/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodu: „Návrh na odvolanie riaditeľky Centra
sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín“ ktorý bude prerokovaný ako
bod 6 programu s následným prečíslovaním pôvodných bodov programu 6 – 22 na 7 – 23.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 48 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 0 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 2
Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislav Gabčo (ďalej len ,,riaditeľ
úradu) predložil Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 14. mája 2018.
Informoval, že Uznesením 18/11 zo 6. júla 2015 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
kraja uložilo predsedovi Žilinského samosprávneho kraja zabezpečiť obstaranie Územného
plánu regiónu Žilinského samosprávneho kraja. Informoval, že táto úloha je stále v plnení, a
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stav plnenia Uznesenia je nezmenený oproti komentáru, ktorý bol prerokovaný na
zastupiteľstve 14. mája 2018.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 14. mája 2018.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 51 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 0 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 3
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len
,,hlavný kontrolór“) predložil Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017. Informoval, že
úlohou kontroly bolo zistiť, či bola dodržaná správnosť zostavenia návrhu Záverečného účtu,
dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zúčtovanie s rozpočtom
a správnosť zostavenia celkového hospodárenia. Uviedol, že kontrola nezistila pochybenia
a odporučila spracovať stanovisko. V stanovisku je uvedené akým spôsobom bol schválený
rozpočet, aká bola posledná úprava, a z čoho vznikol prebytok 4 647 000 €. Ďalej obsahuje
plnenie rozpočtu a príjmov. Konštatoval veľmi dobré plnenie daňových príjmov a to
prekročenie oproti schválenému rozpočtu dane z príjmov fyzických osôb o 6,3 mil. €. Ďalej
dokument uvádza bežné a kapitálové výdavky. V bežných výdavkoch bolo čerpanie veľmi
dobré na 99,11%, jednotlivé čerpania sú rozdelené po úsekoch, vznikol mierny nárast
v dôsledku inflácie. Kapitálové výdavky boli rozdelené podľa jednotlivých odvetví. Najviac
z hľadiska čerpania úveru z Rozvojovej banky Rady Európy bol poskytnutý úver na dopravu
a zdravotníctvo, tieto oblasti tvoria dve najväčšie časti. Ďalšie čerpanie bolo v oblasti
vzdelávania. Kapitálové výdavky sa nedočerpali. Nedočerpanie predstavuje cez 53%,
a spôsobené bolo náročnosťou realizácii verejného obstarávania. Tým, že sa akcie stále
posúvali, sa nedočerpali kapitálové výdavky. Ďalšia časť ukazuje v akom stave bol majetok,
vznikol nárast majetku hlavne DHM, čo sa najviac prejavilo v stavbách, kde v rozpočtových
organizáciách bol nárast zhruba o 5,5 milióna, takisto aj v príspevkových organizáciách
o 12,5 mil. €. V ďalšej časti sú informácie o pohľadávkach a záväzkoch. V grafickej časti
možno vidieť najväčší nárast pohľadávok v oblasti zdravotníctva, kde celkovo je 12,878 mil.
€ v krátkodobých pohľadávkach. Najväčšiu časť týchto pohľadávok tvoria zdravotnícke
zariadenia a sú to neuhradené výkony za realizované platby a to vo výške 9,345 mil. €. Ďalšie
pohľadávky sa týkajú našej Krajskej správy ciest voči Slovenskej správe ciest za údržbu ciest
1. triedy vo výške 1,759 mil. €. Všetko je grafický znázornené podľa jednotlivých odborov.
V záväzkoch tvoria najväčšiu časť krátkodobé záväzky. Najviac je to v príspevkových
organizáciách. Celková suma je 38,7 mil. €. Najväčšia časť je pri dodávateľoch 12,347 mil. €.
Z toho najviac v oblasti zdravotníctva za špeciálny materiál 10,79 mil. €, z toho po lehote
splatnosti až 5,7 mil. €. Druhá najväčšia časť záväzkov je zúčtovanie s orgánmi sociálneho
a zdravotného poistenia. V tejto časti v oblasti zdravotníctva je to 8,2 mil. €, z toho po lehote
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splatnosti až 6,873 mil. €. Celkové čerpanie úverov k 31.12.2017 bolo 67 306 000 €. Z toho
podľa zákona do celkového stavu dlhu sa počíta len suma 57 306 000 €, ostatných 10 mil. € sa
do celkového dlhu nepočíta, je to časť úveru z Rozvojovej banky Rady Európy. Tá časť sa
čerpala na predfinancovanie eurofondov. Percento dlhu je 35,05 %. Zákon povoľuje hranicu
60%. Druhá časť zákona hovorí, že splátky istín nesmú byť vyššie ako 25%, tam sumu plníme
na 2,31%, a sme hlboko pod touto hranicou. Výsledok hospodárenia bol mínus 8 063 518 €,
celkovo vrátane finančných operácii je výsledok 30 089 939 €. Táto suma sa upravuje,
očisťuje o prostriedky z eurofondov a zo štátneho rozpočtu je celkovo plánovaný návrh do
rezervného fondu 11 532 911 € a do fondu udržateľnosti, ktorý je povinný 10 651 €. Následne
je tam prehľad peňažných fondov, rezervný a sociálny fond udržateľnosti a fond prostriedkov
minulých rokov. Skonštatoval, že kontrola nezistila pochybenia a návrh Záverečného účtu bol
zostavený správne. Na záver navrhol Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok
2017 výrokom, že celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Michal Slašťan.
Poslanec Michal Slašťan informoval, že finančná komisia predložený materiál
podrobne prerokovala na zasadnutí a odporúča schváliť stanovisko hlavného.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 3/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 48 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 4
Ing. Janka Ševčíková poverená vedením odboru financií (ďalej len ,,poverená
riaditeľka odboru financií“) predložila Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za
rok 2017. Informovala, že celkový objem príjmov, ktoré dosiahol Žilinský samosprávny kraj
v roku 2017 bol 213 598 000 € a výdavky boli čerpané v sume 183 500 000 €. V uplynulom
roku dosiahol Žilinský samosprávny kraj hospodársky výsledok vo výške 30 089 000 € po
očistení o účelové zdroje zo štátneho rozpočtu a nedočerpaný úver z Centrálnej európskej
banky o sumu 17 742 000 €, prebytok na rozdelenie zostáva 11 543 000 €, ktorý sa dáva do
rezervného fondu a 11 533 000 € do fondu udržateľnosti. Prebytok bežného rozpočtu ako
najdôležitejší ukazovateľ finančného zdravia dosiahol výšku 19 401 000 € a predstavuje
z bežných príjmov 11,3 %. Vysoký rozpočtový prebytok bol spôsobený priaznivým vývojom
daňových príjmov, došlými faktúrami, došlými refundáciami eurofondov za projekty a taktiež
sa to odrazilo aj v nižšom čerpaní kapitálových výdavkov. Výdavky rozpočtu boli čerpané na
základe Uznesení Zastupiteľstva ŽSK a súčasťou tohto materiálu je aj návrh na prerozdelenie
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tohto prebytku. V závere materiálu je priložená správa nezávislého audítora, v ktorej uvádza,
že účtovná uzávierka zobrazuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku
hospodárenia. Ďalej uvádza, že Žilinský samosprávny kraj konal v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách. Stanoviskom audítora sa zaoberal aj výbor pre audit, ktorý
kladne hodnotil postupy externého štatutárneho audítora a odporúča štatutárnemu orgánu
predložiť do Zastupiteľstva schválenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017. Na
záver skonštatovala, že návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti v súlade s Uzneseniami
Zastupiteľstva a zákona o rozpočtových pravidlách. Dodala, že návrh bol prerokovaný
v komisiách zastupiteľstva bez pripomienok.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Michal Slašťan.
Poslanec Michal Slašťan konštatoval, že finančná komisia jednomyseľne schválila
predložený materiál. Stanovisko finančnej komisie potvrdilo, že hospodárenie Žilinského
samosprávneho kraja bolo vyrovnané.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 4/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017 podľa predloženého návrhu,

b) celoročné hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017 bez výhrad,
c)

schodok bežného a kapitálového hospodárenia Žilinského samosprávneho kraja
za rok 2017 vo výške – 8 063 518,84 EUR,

d) prerozdelenie prebytku rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do rezervného fondu
vo výške 11 532 911,07 EUR,
e)

prerozdelenie prebytku finančných operácii do fondu udržateľnosti vo výške
10 651,00 EUR,

f)

podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy
v znení neskorších predpisov nevyčerpané dotácie z roku 2017 vo výške 802 224,54 EUR
a nedočerpané úverové zdroje z CEB vo výške 17 742 478,79 EUR sa zapoja
do rozpočtu v roku 2018 na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu,

g) schválenie účtovnej závierky za rok 2017.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 49 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.
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zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 5
Poverená riaditeľka odboru financií predložila Návrh na 1. úpravu rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018. Uviedla, že ide o najväčšiu úpravu rozpočtu
v tomto roku. Vysvetlila, že predmetom tejto úpravy boli zmeny v nedaňových príjmoch, v
bežných transferoch, v príjmoch finančných operáciách a následne zmeny vo výdavkoch
a programovom rozpočte. Zmeny v prvej úprave súvisia hlavne s prerozdelením prebytku
rozpočtu záverečného účtu. Súčasťou tejto správy je aj úprava rozpočtu, ktorú vykonala
v rámci svojich kompetencií predsedníčka vo februári 2018. Tieto zmeny boli spomenuté
v úvodnej časti dôvodovej správy. Zmeny predstavujú 0,84 % zo schváleného rozpočtu
pričom maximálny limit predsedníčky je 5 %. Najdôležitejšie zmeny v tejto úprave, ktoré by
mali byť financované zo zdrojov ŽSK v bežných výdavkoch súviseli s navýšením rozpočtu na
SAD-kách 1 990 000 € a to úhrada záväzku za výkony vo verejnom záujme za rok 2017.
Ďalej sa v oblasti dopravy navýšilo na správu ciest 360 000€ na dočasné mostné objekty
a obchádzkové komunikácie, cesty Vitanová, Oravice a v oblasti zdravotníctva 441 000 €.
Tento výdavok súvisí s úhradou daňového záväzku pre LNsP. V eurofondoch sa navýšilo o
575 000 €. Navýšenie bolo aj v oblasti miezd a poistného. Toto finančné zaťaženie súviselo
s legislatívnou zmenou od 1.5.2018, a to s navýšením osobných príplatkov na úseku
sociálneho zabezpečenia a kultúry. Ďalej to boli odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru na Úrade ŽSK. Na Úrade sa navýšili aj zdroje na výzvy, ktoré boli vyhlásené
v zmysle VZN č. 46/2016. Na každú výzvu sa navýšilo o 50 000 € viac. Na rezervách
bežných výdavkov 100 000 €, na školstve na podporu inovatívnych metód 134 000 €. Krytie
bežných výdavkov je zabezpečené preklasifikáciou daňových príjmov v kapitálových
výdavkoch. V kapitálových výdavkoch sa navýšilo o 11 879 000 €. Tieto zmeny súvisia
hlavne so zapojením prebytku. Ide o akcie nové a taktiež o akcie, ktoré prechádzajú z roku
2017, ktoré boli rozpočtované, ale neboli dočerpané. Upravuje sa aj čerpanie položiek
financovaných z úveru, zvyšuje sa príjem na projektovej dokumentácii, ktorý súvisí
s množstvom investičných akcií. Zoznam investičných akcií je rozsiahly a podrobný popis
obsahuje predložená správa. Finančné operácie výdavkové sa navýšili o 11 638 € a súvisia
s navýšením vkladu do nadačného imania a do s.r.o.. Na záver zhrnula výšku rozpočtu po
prvej úprave, čiže celkový rozpočet príjmovej a výdavkovej časti po prvej úprave predstavuje
213 664 000 €, pričom bežný rozpočet z tejto sumy predstavuje 77%, kapitálový rozpočet
22 000 € a finančné operácie 1%. Z kapitálových výdavkov ja viac investovaných do oblasti
eurofondov, vzdelávania, dopravy, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň,
Rudolf Urbanovič, Martin Kapitulík, poslankyňa Anna Dvorčáková a poslanci Ján Blcháč
a Jozef Grapa.
Poslanec Ľubomír Kubáň položil otázku týkajúcu sa úseku vzdelávania, kde sa
navyšuje rozpočet kapitálových výdavkov zo zostatku nedočerpaných finančných
prostriedkov a zo štátneho rozpočtu. Jedná sa o Obchodnú akadémiu v okrese Ružomberok.
Uviedol, že niektoré otázky si už odkonzultoval na príslušnom odbore. Dal do pozornosti, že
pri Obchodnej akadémii v Ružomberku je navýšenie 110 000 € na rekonštrukciu, stavebné
úpravy a zateplenie telocvične, ale chýba mu v materiály presne špecifikované
dofinancovanie stavby. Zistil, že žiadne zateplenie sa nebude vykonávať, preto požiadal, aby
tento bod bol doplnený o rímsku I. ako o I. etapu. Ďalej doplnil, že sa v projekte pozabudli
také dôležité veci ako je bezbariérový vstup do telocvične a oprava poškodenej dlažby, ktoré
súvisia so vstupom a komfortom, ktoré by sa mali poskytovať aj pre hendikepovaných ľudí.
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Požiadal, aby sa do budúcnosti pri schvaľovaní dofinancovania pri rekonštrukčných prácach
dával podrobnejší rozpis prác, ktoré sa budú v dofinancovaní realizovať.
Predsedníčka uviedla, že z návrhu poslanca jej nie je jasné, či sa jedná o pozmeňujúci
alebo doplňujúci návrh.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Ľubomír Kubáň. Žiadal o doplnenie v návrhu
za rekonštrukciu stavebné úpravy telocvične, dofinancovanie stavby rímska I. čo bude
predstavovať prvú etapu.
Predsedníčka požiadala riaditeľku odboru investícií Ing. Zuzanu Frankovú (ďalej len
,,riaditeľka odboru investícií“) o zodpovedanie otázok pre poslanca Kubáňa.
Riaditeľka odboru investícií objasnila, že sa jedná o I. etapu prác, ktoré sú plánované
na rekonštrukciu telocvične. Ďalšia etapa je plánovaná na ďalší rok a to dokončenie
zateplenia, a bezbariérového vstupu. Pre tento rok sa pripravili len práce, ktoré sú
najdôležitejšie a to zateplenie strechy, čo ale nie je komplexné zateplenie. Zateplenie strechy,
výmena okien a úpravy v interiéri, vrátane úpravy palubovky. Pokračovanie prác je ďalej
pripravované aj spolu s úpravou bezbariérového vstupu do ďalších období. Zároveň dodala,
že sa nemusí meniť názov stavby, pretože je už vysúťažená s takýmto názvom a na
pokračovanie stavby sa doplní II. etapa až v ďalších častiach.
Poslanec Rudolf Urbanovič uviedol, že návrh na 1. úpravu rozpočtu bol prerokovaný
na finačnej komisii, ktorej je členom a bol jednomyseľne schválený. Nemal preto zásadnejšie
pripomienky k tejto úprave. So spokojnosťou spomenul, že sa navyšujú výdavky na dotácie
všetkých aktuálnych výziev. Upozornil, že finančná komisia schválila Uznesenie č. 6, kde
odporučila vedeniu ŽSK vypracovať návrh na vypracovanie rekonštrukcie Strednej
zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Škola má nevyhovujúce technické podmienky,
hoci sa každým rokom stále viac rozvíja a má zaujímavé predmety. V súčasnosti ma asi 350
študentov, žiaľ podmienky majú nevyhovujúce. Odporučil, aby sa priestory školy
zrekonštruovali. Na rekonštrukciu sú schválené finančné prostriedky podľa projektu okolo 44
milióna €. Škola už aj sama predala nehnuteľnosť za 650 tisíc €. To predstavuje prvú
alternatívu. A druhá alternatíva predstavuje premiestnenie tejto školy do areálu LNsP
v Liptovskom Mikuláši. Túto alternatívu už v minulosti vedenie školy zvažovalo, ale výdavky
na túto zmenu by boli vyššie až okolo 7 miliónov €, a nebola by tam ani telocvičňa, čo by
komplikovalo vyučovací proces telesnej výchovy. Uviedol, že na poslednom zasadnutí
interpelovali aj s poslancom Blcháčom, kde žiadali o túto rekonštrukciu. Požiadal o prísľub
predsedníčky, že najneskôr do dvoch mesiacov sa zrealizuje jedna alebo druhá alternatíva,
ktorá by sa začala postupne realizovať pre túto školu. Vyslovil nesúhlas z predloženého
návrhu na finančnej komisii, podľa ktorého by sa mala škola premiestniť do iného okresu.
Ďalej požiadal, aby sa touto vážnou témou, ktorá trápi Strednú zdravotnícku školu už
niekoľko rokov, začali vážne zaoberať a našli konečné riešenie.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Štefan Zelník.
Poslanec Štefan Zelník vyslovil podporu tejto snahe svojho predrečníka. Uviedol, že
v minulosti sa rôznym deklarovaním objavil názor, že zdravotná sestra musí mať len
vysokoškolské vzdelanie a stredné zdravotnícke školy sa dostali do útlmu hoci pripravovali
vysokokvalifikovaných pracovníkov práve pre zdravotnú starostlivosť. Zdôraznil, že je
potrebné si uvedomiť, že ročne odchádza do dôchodku 1200 až 1600 zdravotných sestier
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a preto treba tento výpadok nahradiť. Stredné zdravotnícke školy sú tým ideálne, že
pripravujú žiakov aj pre vysokoškolské štúdium. V Národnej rade prešla zmena návrhu, aby
sa zdravotnícky asistent premenoval na praktickú sestru, čo im dáva vyššie kompetencie a
reálnu šancu, aby sa mohli zaplniť tie miesta, kde nám chýbajú zdravotné sestry a ďalej sa
mohli popri práci vzdelávať. Bolo by veľkou chybou, aby v okresoch, kde sa stredné
zdravotnícke školy nachádzajú, zanikali. Plne podporil poslanca Urbanoviča.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Michal Slašťan.
Poslanec Michal Slašťan informoval, že vo finančnej komisii o tomto probléme
rokovali dosť dlho a prijali Uznesenie, aby sa Stredná zdravotnícka škola zachovala
a opravila. Finančná komisia si tento problém chce vziať za svoje komplexne, lebo podobné
problémy majú školy aj v iných okresoch. Tomuto problému sa finančná komisia bude
v budúcnosti venovať viac a na ďalších rokovaniach sa budú preberať aj ďalšie okresy.
Predsedníčka doplnila, že berie ako nespochybniteľnú nutnosť zmeny v kvalite
vzdelávania na spomínanej strednej škole, a že sa vôbec neuvažuje o zmene sídla školy
v rámci okresov. Uviedla, že vedenie ŽSK bude zvažovať obidve alternatívy, a na základe
finančnej analýzy sa rozhodne. Zároveň uviedla, že by sa to malo podariť do dvoch mesiacov.
Poslanec Martin Kapitulík poďakoval, že sa do zmeny rozpočtu dostali veci, ktoré
treba urobiť. Či už je to rekonštrukcia cesty medzi Žilinou a Hôrkami alebo oprava
multifunkčného ihriska na Obchodnej akadémii Veľká okružná v Žiline, rovnako v sociálnej
oblasti zateplenie a dobudovanie lôžkového výťahu a oprava plotu v CSS na Karpatskej ulici.
Ocenil, že návrh z finančnej komisie na navýšenie dotácií v oblasti športu, kultúry
a regionálneho rozvoja v každej oblasti o 50 000 €, ktoré sa už budú realizovať. Zároveň
vyjadril znepokojenie smerom k Úradu, aby pôsobil dynamickejšie a dôslednejšie pri
niektorých investíciách, na ktoré už Žilinčania čakajú dva roky a to je rekonštrukcia resp.
dobudovanie športového areálu na Varšavskej ulici. Je zrejmé, že sa to už nebude stíhať, lebo
stavebné konanie sa naťahuje na Meste Žilina. Požiadal Úrad, aby bol v tomto akčnejší a
poslanci mesta Žilina im budú v tomto nápomocní. Rovnako sa tento problém týka aj
atletického štadióna pri Gymnáziu na Hlinskej ulici, ktorý sa vlečie už niekoľko rokov. Je
potrebné tu riadne zapracovať. Poslanci mesta Žilina budú nápomocní aj pri rokovaniach so
Združením domových samospráv, ktoré v tomto dalo námietku. Vyslovil nesúhlas, aby sa
takéto dôležité investičné akcie, na ktoré ľudia v Žiline čakajú niekoľko rokov, zdržiavali na
byrokracii. Apeloval na Úrad, aby pôsobil akčnejšie, aby sa projekty už konečne rozbehli
a dotiahli. Podľa zmeny rozpočtu je zrejmé, že v tomto roku ani nezačne, preto treba spoločne
robiť na tom, aby sa všetko úspešne dotiahlo do konca čo najskôr.
Predsedníčka uviedla k podnetu poslanca Kapitulíka, že to čo sa neurobilo za dva roky
sa za pol roka posunulo dosť dostatočne. Ku Gymnáziu na Varšavskej ulici uviedla, že už
bola objednaná inžinierska činnosť smerujúca k vydaniu stavebného povolenia, dokumentácia
bola upravená na základe pripomienok organizácií dotknutých v stavebnom konaní, ktoré
projektant doplnil do projektovej dokumentácie. Termín vydania stavebného povolenia závisí
od všetkých zúčastnených. Privítala pomoc poslancov Mesta Žilina v tejto veci. Ku Gymnáziu
na Hlinskej ulici uviedla, že je už vydané stavebné povolenie v rozsahu I. etapy,
právoplatnosť bola označená 21.5.2018. Potrebný výrub stromov a realizácie prekládky
parovodu zabezpečí Žilinská teplárenská a.s.. Zo strany Žilinského samosprávneho kraja je už
možné pripravovať Verejné obstarávanie vo veci diela a následne v súčinnosti so Žilinskou
teplárenskou a.s. realizovať výrub potrebných krovín a stromov v danej oblasti. Bude
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potrebné povolenie na výrub stromov, ktoré je možné realizovať vo vegetačnom období jeseň
- zima. Taký je aktuálny stav.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Martin Kapitulík.
Poslanec Martin Kapitulík doplnil, že jeho apel bol smerovaný viac na to, aby sa
nečakalo na vyhlásenie verejného obstarávania v týchto veciach. A ak nám to dovoľujú
okolnosti , aby sa nezdržiavali čakaním na stavebné povolenia, na dobehnutie verejného
obstarávania, pretože mnoho samospráv je schopných to robiť súčasne a súbežne, a preto
požiadal aby sme na tom spoločne robili. Zdôraznil, že všetci poslanci ŽSK a poslanci Mesta
Žilina budú v tomto nápomocní.
Predsedníčka dodala, že sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie pre
Gymnáziu na Varšavskej ulici a v prvom prípade sa čaká na dokumentáciu na dokončenie.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila poslankyňa Anna Dvorščáková. Vyjadrila sa
k dofinancovaniu a podpore zdravotníctva. Uviedla, že zdravotníctvo je jednou z priorít ich
záujmu. Konkrétne sa vyjadrila k Liptovskej nemocnici s poliklinikou. Uviedla, že spoločne
s poslancom Barokom sa viackrát stretli s riaditeľkou nemocnice. Nemocnica je spádová pre
viac ako 70 000 obyvateľov. Už v čase keď prechádzala pod vedenie VÚC bola v dlhu.
Momentálne ju veľmi zaťažuje dlh u daňového úradu. Kvôli tomuto dlhu nemôže žiadať
o eurofondy a tak si vylepšiť finančnú, či materiálnu situáciu. Dodala, že preto podporuje
pomoc tejto nemocnici, aby tento dlh splatila. Tak ako v minulosti boli podporované iné
nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, tak by sa malo
pomôcť aj Liptovskej nemocnici s poliklinikou.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Vojtech Koleják.
Poslanec Vojtech Koleják vyslovil spokojnosť k 1. úprave rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2018. No zároveň položil otázku, či je to návratná finančná
výpomoc pre Liptovský Mikuláš, pretože v minulosti boli poskytované finančné prostriedky
pre Čadcu a tie boli poskytované ako návratná finančná pomoc. Upresnil otázku, či toto bude
definované z bežných výdavkov ako návratná finančná výpomoc?
Predsedníčka uviedla k faktickej poznámke poslanca Kolejáka, že vedenie Žilinského
samosprávneho kraja chce túto finančnú výpomoc realizovať formou výpožičky tak ako to
bolo realizované aj pri iných nemocniciach. Zároveň upozornila, že sa jedná o daňový dlh.
Dôvody prečo vznikol už teraz netreba riešiť. Pre Liptovskú nemocnicu je to veľká záťaž
a pokiaľ nebude splatená istina, nemôžeme sa posunúť ďalej. K podnetu poslankyni
Dvorščákovej uviedla, že aj keď dôjde k oddlženiu našich nemocníc v Čadci, v Dolnom
Kubíne a v Liptovskom Mikuláši, ešte stále nebudú môcť čerpať eurofondy z toho dôvodu, že
EBITDA v minulých rokoch bola v záporných číslach. Vysvetlila, že musia ešte niekoľko
rokov počkať, keď budú výsledky hospodárenia pozitívne a mohli by čerpať eurofondy.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Ján Blcháč. Vyjadril sa k úprave rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 v oblasti školstva k Strednej zdravotníckej
škole. Ocenil, že v zmene rozpočtu nebol škrtnutý výdavok, ktorý je plánovaný pre rok 2018
na prípravné práce verejného obstarávania, kde bolo vyčlenených 100 000 € v rámci rozpočtu.
Vyzval Úrad Žilinského samosprávneho kraja, aby poveril jednu osobu, ktorá by všetky
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informácie dávala na jednu kopu, pretože si vypočuli na finančnej komisii názor, že pre
dvestodvadsať žiakov sa neoplatí vynakladať zhruba 4,4 miliónov eur a treba robiť prepočty
pre možnosť umiestnenia školy do bývalého
gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu
v nemocnici, tie už boli spracované. Pripomenul, že pred rokom a pol už bola takáto analýza
urobená a v prípade, zrealizovania rekonštrukcie by stála 7 200 000 €. Navyše táto analýza
uviedla, že táto alternatíva nie je vhodná pre zariadenia školského typu. Terajšia budova,
ktorá je v zlom stave a dlhodobo zanedbávaná je od začiatku určená na školské zariadenie. Je
to výnimočná budova s výnimkou nešťastného plášťa a strechy. Navyše je po prijímacích
skúškach a ukázalo sa, že táto škola je veľmi vyhľadávaná. Dopyt vysoko prevyšuje ponuku
zaujímavých študijných odborov, ktorými sú zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér.
Poukázal na skutočnosť, že v rámci zmeny úpravy rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
na rok 2018 došlo k škrtnutiu dvoch vážnych výdavkov v meste Liptovský Mikuláš, a to na
rekonštrukciu dvoch mostov cez Váh a cez Jalovčianku, spolu v hodnote 381,5 tisíc €.
Pripomenul, že existuje z predaja bývalého majetku Strednej zdravotníckej školy okolo 650
tisíc € a tieto peniaze by mali byť k dispozícii. Vyzval Úrad Žilinského samosprávneho kraja
a kolegov vzhľadom k pripravenosti tejto stavby a vzhľadom k tomu, že táto operácia môže
byť podporená aj existenciou možnosti náhradného riešenia na dobu dvoch rokov
v existujúcom školskom objekte bývalej jednej vysokej školy, ktorá momentálne nie je
v činnosti. Navrhol, aby sa začalo obstarávať vzhľadom k tomu, že je platné stavebné
povolenie. Potom by sa z obstarávania vygenerovala cena, ktorá by mohla klesnúť pod 4
milióny € v rámci dvoch rokov. Treba overiť túto alternatívu, aby to malo aj vedenie
Žilinského samosprávneho kraja podchytené. Dlho sa hľadali vhodné riešenia a varianty ako
pomôcť tejto škole, no nie je možné presunúť túto školu. Odporučil urobiť peknú referenciu
v budove, ktorá bola aj pôvodne určená na vzdelávacie účely a mala by takto ostať aj
naďalej. Preto požiadal, aby sa v rámci rozpočtu, ktorý nie je zmenený a kde sú peniaze
určené na vyhlásenie a prípravné práce na verejné obstarávanie, aby sa aj začalo.
S faktickou poznámkou vystúpil poslanec Štefan Zelník.
Poslanec Štefan Zelník podporil vystúpenie poslanca Blcháča a zdôraznil, že
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa deje v štátnych zdravotníckych zariadeniach,
v zariadeniach VÚC, ale aj v súkromných zdravotníckych zaradeniach, ktoré spolu vytvárajú
sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Absolventi stredných zdravotníckych škôl však
nebudú saturovať len Nemocnicu v Liptovskom Mikuláši, ale aj ďalšie zdravotnícke
zariadenia, ktoré sú v okrese Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Škola má nadregionálny
charakter a má 220 žiakov, čo je pomerne málo a treba dbať na to, aby sa mohla zvýšiť
kapacita a k tomu treba prispôsobiť aj priestorové podmienky.
Poslanec Blcháč doplnil, že v skutočnosti nie je v škole 220 žiakov, ale 350 žiakov.
Predsedníčka doplnila, že vidí nespochybniteľnú nutnosť v rekonštrukcii školy
a požiadala o trpezlivosť z dôvodu preverenia existujúcich alternatív, aby sa vybralo to
najvhodnejšie
riešenie.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Jozef Grapa. Ocenil, že v rozpočte sa
myslelo aj na našu Správu ciest a na nákup novej techniky. Upozornil, že vo vedení môže byť
hocijaký riaditeľ, treba hlavne myslieť na zvýšenie rozpočtu. Je určených málo finančných
prostriedkov na techniku na Správe ciest , na výstavbu a opravu ciest. Informoval, že mu ako
predsedovi Združenia obcí a miest Kysúc denne vyvolávajú starostovia, a vyjadrujú
rozhorčenie nad tým, že už v tomto čase by mali byť pozametané cesty a aj chodníky. Veľa
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sa práši, čo je nebezpečné pre alergikov, kvôli čomu ich chcela EÚ dať na súd. Preto
navrhoval nakúpiť techniku, aby už v tomto období boli cesty a chodníky pozametané a robila
sa kosba. Odporučil, aby sa pri ďalšom zastupiteľstve viac myslelo na Správu ciest. Ďalej sa
opýtal na odmeny pracovníkov v mimopracovnom pomere. Ak majú za niečo hlasovať, aby
presne vedeli za čo. Rád by vedel koľko pracovníkov máme v mimopracovnom pomere, a akú
majú pracovnú náplň, keď sa takto razantne zvýšili mzdové prostriedky.
Predsedníčka potvrdila, že sa zvýšil počet pracovníkov mimopracovného pomeru. Vo
väčšej miere ide o plnenie dohôd, pretože Úrad Žilinského samosprávneho kraja už dlhší čas
trpí na nedostatok pracovníkov v oblasti investícii, projektantov a verejného obstarávania.
Takýmto spôsobom sanuje Úrad Žilinského samosprávneho kraja to čo nestíha pokrývať
svojimi vlastnými kapacitami. Ďalej sa musí vykonávať aj kontrola a to sa tiež vlastnými
silami nedá zabezpečiť. Na záver dodala, že nemá presné informácie o počte týchto
pracovníkov.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Martin Kapitulík.
Poslanec Martin Kapitulík podporil apel na riešenie situácie na Správe ciest, pretože sa
to týka všetkých regiónov. Dodnes sú na cestách 10 centimetrové nánosy špiny. Na správe
ciest sa nachádzajú už historické stroje, ktoré sa používajú na údržbu našich ciest, preto sa
v tejto oblasti treba viac angažovať, lebo treba znížiť prašnosť našich ciest.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Igor Janckulík.
Podpredseda Igor Janckulík zdôraznil, že najskôr treba vykonať údržbu a opravy ciest
I. triedy a následne II. a III. triedy. Je potrebné naučiť ľudí, ktorí pracujú na Správach ciest,
že keď je pekné počasie, aby robili od rána do večera a nie aby o dvanástej skončili
a presunuli sa na svoje stredisko. Môžu si potom za to vybrať náhradné voľno. Ďalej
informoval, že ohľadom techniky sa intenzívne komunikuje a predsedníčka komunikuje aj
s ostatnými predsedami žúp. Ďalej informoval o predstave, že by sa spojili s ostatnými
župami vo veci verejného obstarávania techniky a vzhľadom na to by cena mohla byť
podstatne nižšia na jej nákup.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Jozef Grapa.
Poslanec Jozef Grapa sa vyjadril, že v tomto období už v minulosti boli cesty
vyzametané a začínalo sa kosiť a maľovať dopravné vodorovné značenie, pokiaľ to počasie
dovoľovalo. Podotkol, že sa treba zamyslieť nad situáciou a začať na tom robiť. Vyslovil
požiadavku, aby pri úprave rozpočtu mali poslanci k dispozícii počet a aj pracovnú náplň
pracovníkov mimopracovného pomeru, aby sa vedelo za čo sa hlasuje. Pretože táto
informácia chýba a je dôležitá.
Predsedníčka vyjadrila pochopenie, že došlo ku sklzu, pretože prebiehala zmena
vedenia Správy ciest. Do budúcna prisľúbila, že situáciu budú viac sledovať. Ďalej podporila
podpredsedu Igora Janckulíka ohľadom riešenia spoločného Verejného obstarávania techniky
pre Správu ciest. K požiadavke poslanca Grapu odporučila prečítať si v materiáloch aj
dôvodovú správu. Krátko prečítala fakty k súvisiacej téme. Následne predsedníčka ukončila
rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
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Uznesenie 5/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 5:

Za: 52 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 6
Predsedníčka predložila Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja návrh na
odvolanie riaditeľky Centra sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín,
s účinnosťou od 1. júna 2018. Informovala, že riaditeľka Ing. Anna Žuffová bola menovaná
do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Orava, rozpočtovej organizácie ŽSK
Uznesením č. 4/21 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, konaného
dňa 21. novembra 2016. Ďalej uviedla dôvody odvolania. ŽSK je priamo zodpovedný za
poskytovanie sociálnych služieb, chod a prevádzku jednotlivých zariadení sociálnych služieb
v regióne. Vedeniu ŽSK bolo v minulom období aj v súčasnosti adresovaných viacero
sťažností týkajúcich sa najmä nespokojnosti zamestnancov s úrovňou vedenia zariadenia, ako
aj s napätou situáciou na pracovisku. Zo strany odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK bola
v marci 2018 vykonaná kontrola formou prieskumu názorov zamestnancov priamo na
pracovisku. Prieskum bol vykonaný dotazníkovou formou na báze dobrovoľnosti. Zapojilo sa
69,7 % zamestnancov (zo 119 zamestnancov dotazník vyplnilo 83). Ďalej uviedla, že
výsledky jednoznačne potvrdili, že zamestnanci považujú túto situáciu za neúnosnú.
V dôsledku stresu dochádza k neprimeranej psychickej záťaži zamestnancov, čo môže mať za
následok zníženie ich výkonu, časté absencie, zvýšenie chorobnosti, úrazovej dispozície
a fluktuácie zamestnancov. Tieto skutočnosti môžu mať dopad aj na spokojnosť klientov
a kvalitu poskytovania služieb v zariadení. ŽSK si uvedomuje nepriaznivú situáciu
pracovníkov DSS predovšetkým z hľadiska fyzickej a psychickej náročnosti, nedostatočného
platového ohodnotenia, so zreteľom na nezáujem o tento druh práce, nedostatok pracovnej
sily v sociálnych zariadeniach. Zdôraznila, že vedenie ŽSK má za to, že je potrebné zmeniť
spôsob riadenia v CSS Orava.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 6/6
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
odvoláva
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dňom 31. mája 2018
Ing. Annu Žuffovú z funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb ORAVA,
Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 37 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 10 hlasov,

K bodu 7
Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Eva Rovňanová (ďalej len ,,riaditeľka
odboru školstva a športu“) informovala, že cieľom predloženého VZN je sprehľadniť,
zaktualizovať, doplniť a zosúladiť jednotlivé ustanovenia aktuálneho VZN č. 15/2008
s platným právnym stavom, ktoré si vyžiadala ich realizácia v praxi. Navrhovaným VZN sa
upravuje aj výška rozpätia na čiastočnú úhradu príspevkov nákladov v jazykových školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Posledná úprava príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov sa uskutočnila v roku 2012,
pričom každoročne narastali mzdové a jej prevádzkové náklady. Školám a školským
zariadeniam aj pri hospodárskom a efektívnom nakladaní s finančnými prostriedkami
v súčasnosti nepostačuje aktuálne určené rozpätie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.
Pri určovaní výšky rozpätia príspevkov sa vychádzalo z aktuálnej potreby jednotlivých
jazykových škôl a školských zariadení z prieskumu jednotlivých samosprávnych krajov
a z prieskumu iných zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Konkrétnu výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v jazykovej škole, centre voľného času, školskom internáte
a zariadení školského stravovania určí riaditeľ vnútorným predpisom, podľa potrieb danej
jazykovej školy alebo daného školského zariadenia. V dôvodovej správe je uvedený prehľad
pôvodných výšok príspevkov a taktiež navrhovaných príspevkov. V jazykových školách sa
navrhuje výška rozpätia zápisného od 5-15 €, navrhovanú výšku rozpätia školného ak ide
o nezaopatreného poslucháča od 60-120 €, pokiaľ je to zaopatrený poslucháč od 70-220 €.
V centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je navrhovaná výška rozpätia
príspevku bez vzdelávacieho poukazu od 1,5- 10 €, so vzdelávacím poukazom od 1-10 €, pri
dospelej osobe 3,20-15 €, Pri školských internátoch sa navrhuje výška rozpätia príspevku na
žiaka od 15- 35 eur. Novinkou je navrhovaná výška rozpätia príspevku, ak ide o žiaka
z detského domova od 1-35 €. Pri zariadeniach školského stravovania (školská jedáleň,
výdajná školská jedáleň) je aktuálna výška rozpätia príspevku na čiastočnú úhradu režijných
nákladov na jedno hlavné jedlo je od 5 do 30 centov, na doplnkové jedlo od 0 do 5 centov,
pričom maximálna výška pre celodennú stravu nesmie prekročiť výšku 60centov. Ďalej sa
doplnili a upravili podmienky zníženia alebo odpustenia príspevkov v jazykových školách
a školských zariadeniach, ktoré sú ukotvené v metodickom usmernení odboru školstva
a športu. Na záver informovala, že účinnosť VZN je navrhnutá od 1. septembra 2018.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Ľudmila
Chodelková.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková poďakovala všetkým za vypracovanie tohto VZN.
Vyjadrila spokojnosť s jeho vypracovaním a uviedla, že bude nápomocné všetkým školským
zariadeniam.
Predsedníčka doplnila informáciu, že sumy ktoré boli určené vychádzajú z doteraz
vyberaných príspevkov a tieto sumy nie sú nad hranicou. Sú využité sumy, ktoré väčšinou
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platili v zariadeniach. Je dobré, že existuje aj možnosť zníženia a odpustenia príspevkov.
Následne ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 7/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Žilinského
samosprávneho
kraja
s účinnosťou
od 1. septembra 2018.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 46 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 8
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Ing. Magda Horčičková (ďalej len ,,riaditeľka
odboru správy majetku ŽSK“) predložila Návrh na zrušenie Uznesenia 6/19 v časti 6
zastupiteľstva z 19 . septembra 2016. Informovala, že žiadateľ Ing. Matej Packo doručil
stanovisko, v ktorom oznamuje, že zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
neuzatvorí. Dôvodom je zmena lokality na stavbu rodinného domu a preto uzatvorenie
zmluvy o vecnom bremene je bezpredmetné.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 8/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
ruší
Uznesenie 6/19 v časti
z 19. septembra 2016.
Výsledok hlasovania 8:

6.

Zastupiteľstva

Žilinského

Za: 44 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 7 hlasov.

samosprávneho

kraja

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 9
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK predložila Návrh na zmenu Uznesenia 9/4
v časti 8. zastupiteľstva z 19 . marca 2018. Informovala, že dôvodom predloženia návrhu je
doručenie žiadosti o zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na dobu neurčitú od
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spoločnosti Fačko a synovia na pozemky v katastrálnom území Dolný Kubín, ktoré je
potrebné k vydaniu stavebného povolenia na uloženie vodovodnej, plynovej, elektrickej
a kanalizačnej prípojky. Vladimír Fačko žiada zmeniť z budúceho oprávneného z vecného
bremena z firmy Fačko a synovia, s.r.o. na budúceho oprávneného z vecného bremena
Vladimíra Fačka FO, Pokrývač 21, 026 01 Dolný Kubín.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 9/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 9/4 v časti 8.
z 19. marca 2018 tak, že bude znieť:

Zastupiteľstva

Žilinského

samosprávneho

kraja

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej, plynovej,
elektrickej a kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch
v kat. území Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, zapísaných na LV č. 994
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427 v správe správcu: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši
Jégeho, Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, ako:
- parc. KN-C č. 845/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2,
- parc. KN-C č. 845/86 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3336 m2,
- parc. KN-C č. 845/90 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3279 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej,
plynovej, elektrickej a kanalizačnej prípojky k pozemku parc. KN – C č. 845/43,
v rámci stavby „SO.01.1 Administratívna budova, SO.01.2 Skladová hala s
administratívou“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom, Ing. Radovanom Mikulášom v mesiaci 05/2016,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej,
plynovej, elektrickej a kanalizačnej prípojky alebo ich častí,
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v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Vladimír Fačko, Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín
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.
Výsledok hlasovania 9:

Za: 45 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 10
Riaditeľka odboru správy majetku ŽSK Ing. Magda Horčičková predložila návrhy
Uznesení k časti nakladanie s majetkom a oboznámila poslancov s jeho obsahom.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Michal Slašťan
a podpredseda Igor Janckulík.
Poslanec Michal Slašťan odporučil návrh, ktorý už realizovali na finančnej komisií.
Uviedol, že pri rozhodovaní o predajoch majetku v rámci okresov, samotní poslanci z týchto
okresov vedia najlepšie na to reagovať a najlepšie sa k týmto návrhom vyjadriť. Na dnešnom
zastupiteľstve bolo predložených 15 bodov nakladania s majetkom, nabudúce ich môže byť aj
40. Odporučil preto, aby sa tieto body prebrali na komisii podrobne a takto pripravený
materiál sa predloží na zastupiteľstve a riaditeľka správy majetku by už nečítala jednotlivé
body, ale by len vystúpila a opýtala sa, či sa chcú poslanci k jednotlivým bodom vyjadriť, a
ak nie dalo by sa hlasovať o bode ako celku.
Predsedníčka uviedla, že zobrala návrh poslanca Michala Slašťana ako návrh na
zefektívnenie rokovania zastupiteľstva.
Podpredseda Igor Janckulík sa vyjadril k bodu č. 12, ktorý sa týka odpredaja vozidiel.
Uviedol, že ide o staršie modely. Podotkol, že županka by mala mať jedno auto bezpečné,
ktoré bude využívať na dlhšie vzdialenosti. Pripomenul, že bývalý predseda pán Tarčák mal
nehodu, kvôli tomu, že vtedy existovali limity na nákup motorových vozidiel. Dodal, že
potom sa tieto limity zrušili. Z dôvodu bezpečnosti odporučil, aby si predsedníčka ŽSK
nechala šesťročné AUDI A8 long 3.0 TDI V6 quatro tiptronic, pretože veľa cestuje
a dopravná situácia nie je dobrá. Na odľahčenie doplnil, že aj predseda OĽANO má takéto
bezpečné auto radu BMW 7. Navrhol, aby sa bod č. 12 nakladania majetku vyňal na osobitné
hlasovanie na tieto autá, prípadne hlasovanie rozdelili na každé auto zvlášť.
Predsedníčka poďakovala podpredsedovi za starosť o jej bezpečnosť.
S faktickou poznámkou sa prihlásili poslanci Jozef Grapa, Ján Marozs, Ľubomír
Bechný, podpredseda Igor Janckulík a poslanec Michal Slašťan.

16

Poslanec Grapa podporil návrh podpredsedu Igora Janckulíka, aby sa bod č. 12
rozdelil na samostatné hlasovanie, aby sa šesťročné vozidlo AUDI nepredalo.
Poslanec Ján Marozs vyjadril názor, že auto AUDI predstavuje symbol papalašizmu
a ak by nová županka chodila na tomto aute po rôznych podujatiach, tak by sa prezentovala
ako papaláš. Zdôraznil, že do kraja prišla zmena a tá súvisí aj s postojom k bežným ľuďom.
A preto vyjadril podporu predaja týchto vozidiel.
Poslanec Ľubomír Bechný sa priklonil k vyjadreniam poslanca Marozsa. Toho času
mal spor s pánom primátorom Chomom, ktorý chcel takéto auto, lebo ho mal aj bývalý
predseda Juraj Balnár. A čo sa týka bezpečnosti, KIA Sportige alebo Superb vie úplne
nahradiť toto auto.
Podpredseda Igor Janckulík pripomenul, že za odhadovanú cenu vozidla AUDI 29
tisíc eur automobil nemáme šancu predať. Podotkol, že sa jedná o bezpečnosť predsedníčky
ŽSK, ktorá má rodinu a nezáleží na tom, že je to papaláške auto. Ideálne riešenie by bolo,
keby sa županke kúpilo auto vyššej triedy na cesty, kedy chodí sama. Zdôraznil, že
bezpečnosť je prvoradá.
Predsedníčka informovala, že autá sa pod súdno-znalecký posudok nemôžu predať.
Uviedla, že automobil je vo veľmi vysokej výbave a určite sa nájde kupec. Následne ukončila
rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 10/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie kanalizácie 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:

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizácie,
ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „Dolný Kalník - KANALIZÁCIA“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantkou, Ujčekovou
v mesiaci 11/2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania, údržby,
kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizácie alebo jej častí,

-

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
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 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672
084
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.
2. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie parovodnej prípojky na
dobu neurčitú zaťažujúce stavbu a pozemok v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
zapísané na LV č. 7791 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako:
- stavba s. č. 2622, druh stavby: 20, postavená na pozemku parc. KN-C č. 4466/2,
- parc. KN-C č. 4466/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1944 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené nehnuteľností“). Budúce vecné bremeno spočíva
v povinnosti každodobého vlastníka budúcich zaťažených nehnuteľností ako budúceho
povinného z vecného bremena strpieť na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia parovodnej
prípojky k pozemku parc. KN-C č. 4465/2 napájajúcej sa na pozemok parc. KN-C č.
4466/2, v rámci stavby: „Polyfunkčný objekt Suvorovova, Žilina“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Falátom,
v mesiaci 04/2018,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené nehnuteľností za účelom uloženia,
užívania, údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia parovodnej
prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina, IČO: 36 403 032,
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 oprávnený z vecného bremena.
3. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie inžinierskej siete a právo
prístupu k rodinným domom na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Rosina, obec Rosina, okres Žilina, zapísanom 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,
(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia inžinierskej siete
(kanalizácie) a zriadenie práva prístupu k pozemku parc. KN – C č. 1807/16
napájajúcej sa na pozemok parc KN-C č. 1675, v rámci stavby „ROSINA,
LOKALITA PEŠKOVICE - IBV“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej projektantom Ing. Imrichom Juríčkom v 12/2017.
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia inžinierskej siete.

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 LIVING, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 51076632
ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka pozemku parc. KN-C č. 1807/16 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.
4. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby, na uloženie:
a) vodovodnej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Budatín , obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na LV č. 2109 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako:
-

parc. KN-C č. 992/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7133 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej
prípojky na pozemku parc KN-C č. 992/2, v rámci stavby „OS IBV 8+1 RD
ŽILINA – BUDATÍN – POD CESTOU“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej projektantom Ing. Zlatošom v mesiaci 07/2017,
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-

vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej prípojky
alebo jej častí

v prospech tretej osoby - budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina,
IČO: 36 672 297,
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady investor stavby.
b) plynovej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Budatín, obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na LV č. 2109 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako:
- parc. KN-C č. 992/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7133 m2,
(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej
prípojky na pozemku parc KN-C č. 992/2, v rámci stavby „OS IBV 8+1 RD
ŽILINA – BUDATÍN – POD CESTOU“, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej projektantom, Ing. Zlatošom v mesiaci 07/2017,
- vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej prípojky
alebo jej častí
v prospech tretej osoby - budúceho oprávneného z vecného bremena:
 SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739,
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 investor stavby.
5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na uloženie NN prípojky na dobu
neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území Martin, obec Martin, okres
Martin, zapísaných na LV č. 7189, č. 3734 v prospech vlastníka: Mesto Martin, Námestie S.
H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, ako:
- parc. KN-C č. 3500/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2,
- parc. KN-C č. 3511/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m2,
- parc. KN-C č. 3511/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia NN prípojky
v rámci stavby „ATLETICKÝ A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, ul. Červenej armády
Martin – I. etapa: Atletický štadión, Ul. Československej armády Martin“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A.R.K. ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5, 010 03 Žilina v mesiaci 08/2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia NN prípojky alebo
jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,
skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena.
6. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie NNK elektrickej prípojky v rámci
stavby „Čadca – rozšírenie NNK – Micromega“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku
v kat. území Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaný na LV č. 4297 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca ako
-

parc. KN-C č. 457/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2

vo vyznačenom rozsahu (7 m2) podľa dielu č. 4 geometrického plánu č.17/2017,
vyhotoveného dňa 25.01.2017 spoločnosťou Slovprodukt, s.r.o., Republiky 7, 010 01 Žilina,
IČO: 46673725 Ing. Róbertom Pilarčíkom, autorizačne overeného Ing. Mariánom Forbakom
dňa 26.01.2017, úradne overeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č.
331/2017 dňa 21.04.2017,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36 442 151.
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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 výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia NNK elektrickej
prípojky,
- právo vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
prevádzkovania, kontroly, opravy, údržby, výmeny alebo odstránenia NNK elektrickej
prípojky alebo jej častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 37,73 € stanovenú v
znaleckom posudku č. 055/2018 zo dňa 23.03.2018, ktorý vyhotovila znalecká organizácia
PBT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO: 46 352 830.
7. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a 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. 4886/33 záhrady o výmere 26 m2,
- parc. KN-C č. 4886/34 záhrady o výmere 66 m2,
v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
zapísaných 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:
 Michal Ceniga, nar. 06.11.1981, Neslušská cesta 654/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
za kúpnu cenu vo výške 2.540,12 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 113/2010 zo dňa
08.11.2010 vyhotoveného Ing. Vlastou Kolenovou, Na Podstráni 2669, Kysucké Nové Mesto.
8. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods.
3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto majetku:
- novovytvorené pozemky
-

parc. KN-C č. 2234/132 zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2,
parc. KN-C č. 2234/133 zastavané plochy a nádvoria o výmere 551 m2,

v kat. úz. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN-C č. 2234/4 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 16952 m2 a parc. KN-C č. 2234/116 zastavané plochy a nádvoria o výmere
335 m2, zapísané na LV č. 1921 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola strojnícka, Športová
1326, Kysucké Nové Mesto na základe geometrického plánu č. 47/2018, vyhotoveného dňa
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24.04.2018 Jánom Markuliakom – GEODET, Raková 1138, 023 51 Raková, IČO: 34 929
487, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa 24.4.2018, úradne overeného
Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, žiadateľovi –
kupujúcemu:
 Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
00 314 099
za kúpnu cenu 1,00 €.
Odôvodnenie:
Mesto Kysucké Nové Mesto v zastúpení Ing. Jánom Hartelom – primátorom mesta doručilo
Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc.
KN-C č. 2234/132, č. 2234/133 za účelom sprístupnenia chodníka medzi areálom SOŠ –
strojníckej a areálom Športového štadióna Kysucké Nové Mesto.
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávaných nehnuteľností jej nadobúdateľom (Mestom Kysucké Nové Mesto) len
ako chodník pre chodcov, ktorý je potrebný z dôvodu bezpečného prístupu chodcov
a cyklistov ku športovému areálu a za podmienok vybudovania oplotenia na novovytvorenej
hranici odpredaných pozemkov.
9. s c h v a ľ u j e
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov
nájom dočasne prebytočných nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v kat. území Turany, obec Turany, okres
Martin, ktoré sú t. č. zapísané na LV č. 5343 ako:
 stavba – rodinný dom s. č. 484 postavený na pozemku – KN-C parcele č. 817/2,
 pozemok - KN-C parcela č. 817/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2,
 pozemok - KN-C parcela č. 817/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2,
 pozemok - KN-C parcela č. 817/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
 pozemok - KN-C parcela č. 818, záhrady o výmere 413 m2 a
 príslušenstvo prenajatých nehnuteľností: sklad a humno.
nájomcom:

Vladimír Rúrik a manželka Iveta Rúriková,
obaja trvale bytom B. Němcovej 4035/2, Martin

doba nájmu: na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2018
nájomné:
313,- EUR mesačne. Náklady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu
budú nájomcovia hradiť priamo poskytovateľom týchto služieb na základe zmluvných
vzťahov s poskytovateľmi týchto služieb.
účel nájmu: bývanie nájomcov s ich deťmi
ďalšie podmienky nájmu: budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
Odôvodnenie:
Nájomcovia dlhodobo, od 1. 6. 2009, užívajú predmet nájmu. Platnosť nájomnej zmluvy
skončila a preto nájomcovia požiadali o jej obnovenie.
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10. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
kúpu spoluvlastníckeho podielu v rozsahu:
- 1/2 k stavbe s. č. 2621, SOCIÁLNA BUDOVA, na pozemku parc. KN-C č. 313/2
- 1/2 k pozemku parc. KN-C č. 313/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 717 m2,
zapísaných na LV č. 4064 v kat. území Čadca, obec Čadca, okres Čadca
do výlučného vlastníctva: Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
od vlastníka:

SIRS – Development, a.s.,
Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 751 804

za kúpnu cenu v celkovej výške
z toho: stavba
pozemok

139.780,52 €
125.856,38 €
13.924,14 €

(38,84 €/ m2)

stanovenú podľa znaleckého posudku č. 50/2017 zo dňa 19.04.2017 vyhotoveného Ing.
Vlastou Kolenovou, Na Podstráni 2669/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
11. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k umiestneniu a prevádzke objektov
štátnej monitorovacej siete podzemných vôd na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom
pozemku v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké
Nové Mesto, zapísaný na LV č. 1566 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 ako:
- parc. KN-C č. 141/68 zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 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:
-

-

umiestnenia, uloženia, užívania, údržby, opravy, prevádzky, rekonštrukcie alebo
odstránenia objektov štátnej monitorovacej siete podzemných vôd na pozemku
parc. KN – C č. 141/68,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom umiestnenia,
užívania, opravy, údržby, prevádzky, kontroly, zmien, rekonštrukcie alebo odstránenia
objektov štátnej monitorovacej siete podzemných vôd alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
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 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P.O.BOX 15,833 15 Bratislava
IČO: 00 156 884.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 1,00 €.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena.
12. s c h v a ľ u j e
1) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods.3
a ods.5, čl. 13 ods. 1.1 písm. b) a ods.5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK
a zámer previesť tento majetok na základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9
ods. 3 písm. d) a § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok uvedených v ods. 2 a ods. 3 tohto §
znenia zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ust. čl. 16 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
ŽSK za účelom odpredaja tohto hnuteľného majetku:
A. Motorové vozidlo AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic
B. Motorové vozidlo AUDI A8 3.0 V6 TDI quattro tiptronic
2) podmienky OVS č. 002/2018
v zmysle ust. čl. 16 ods. 4 v nadväznosti na ust. čl. 13 ods. 1.1 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja, a to predaj:
A. Motorového vozidla AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic
B. Motorového vozidla AUDI A8 3.0 V6 TDI quattro tiptronic
13. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie bezodplatného vecného bremena na uloženie nízkonapäťového elektrického
vedenia na dobu neurčitú na zaťažených pozemkoch v kat. území Liptovský Mikuláš, obec
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaných na LV č. 4131 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš ako
parc. KN-C č. 230/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 894 m2,
parc. KN-C č. 231/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2,
vo vyznačenom rozsahu (61 m2) podľa geometrického plánu č. 47418613-20/2017,
vyhotoveného dňa 19.12.2017 spoločnosťou GEO POINT s.r.o., Nábrežie J. Kráľa 4584, 031
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 418 613 Ing. Vladimírom Čerstvíkom, autorizačne overeného
Ing. Miroslavom Ilavským dňa 18.01.2018, úradne overeného Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálnym odborom pod č. 46/2018 dňa 30.04.2018
-
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v prospech oprávneného z vecného bremena


Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikkuláš, IČO:
00 315 524.

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, zriadenia, užívania, údržby, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia
nízkonapäťového elektrického vedenia,
- právo vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom, uloženia, užívania,
prevádzkovania, kontroly, opravy, údržby, výmeny alebo odstránenia
nízkonapäťového elektrického vedenia alebo jeho častí.
14. s c h v a ľ u j e
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov:
uzatvorenie Dodatku č. 4 medzi ŽSK ako prenajímateľom a Katolíckou spojenou školou
v Rajci ako nájomcom k Nájomnej zmluve, ktorá bola uzavretá dňa 02.01.2007 medzi ŽSK
ako prenajímateľom a právnym predchodcom Katolíckej spojenej školy v Rajci ako
nájomcom - Základnou cirkevnou školou sv. J.M. Vianneyho v Rajci v rade 1) a v rade 2)
Gymnáziom Andreja Škrábika, v znení jej dodatku č.1 zo dňa 03.08.2011, dodatku č. 2 zo dňa
19.12.2014 a dodatku č. 3 zo dňa 21.04.2017 k nej ( ďalej spolu len ,, nájomná zmluva“),
predmetom ktorej je prenechanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1561 pre k. ú. Rajec:
 stavby (školská budova), súpisné číslo 36, postavená na parcele KN-C 703/1,
 pozemkov, na ktorých je postavená školská budova (s.č.36) a
 školský dvor, t. j. pozemky: parc. KN–C č.703/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1261 m2 a parc. KN – C č.703/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere
4957 m2
a hnuteľných vecí do užívania (nájmu) nájomcovi za odplatu, podľa predloženého návrhu.
Odôvodnenie:
Nájomca predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania výchovno-vzdelávacej činnosti
od roku 2007. Pri prenájme je daný verejný záujem na prevádzkovaní školy. Pôvodná
nájomná zmluva bola uzavretá do 31.12.2026. Nájomca prenajímateľa svojou žiadosťou zo
dňa 16.04. 2018 požiadal o
a) predĺženie doby nájmu do 31.12.2030 z dôvodu, že nájomca ako žiadateľ
investičných projektov musí dokladovať dlhšiu dobu nájmu a
b) zníženia výšky doterajšieho mesačného/ročného nájomného o 50% z dôvodu
poklesu žiakov a ukončenia organizačnej zložky školy, a to Gymnázia A. Škrábika,
ktorá je súčasťou Katolíckej spojenej školy a s tým súvisiacich ekonomických
problémov Katolíckej spojenej školy.
15. s c h v a ľ u j e
odľa ust. Čl. 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
kúpu pozemku:
 parc. KN-C č. 127 záhrady o výmere 1057 m2,
26

v kat. území Budatín, obec Žilina, okres Žilina, zapísané na LV č. 964 pre vlastníkov:
- Vladimír Kysela, r. Kysela, Antona Bernoláka 28, 010 01 Žilina,
- Mária Kyselová, r. Kyselová, Piešťanská 8, 010 08 Žilina,
- Daniela Kubačáková, r. Kyselová, Martinská 13, 010 08 Žilina
do výlučného vlastníctva kupujúceho:
- Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
za kúpnu cenu vo výške 55,00 €/m2 t.j. 58.135,- EUR.
16. s c h v a ľ u j e
v zmysle čl. 31 ods. 3.1. písm. b) v spojení s čl. 31 ods.11 „Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ zo dňa 01.05.2010 v znení
neskorších dodatkov
odpis pohľadávky „Rodičovskému združeniu pri Centre voľného času detí a mládeže
Lienka“, J.D. Matejovie 544, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36135836 vo výške
4 267,75 EUR, ktorý vznikol titulom neuhradeného nájomného v prenajatých priestoroch
na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 56/2010.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 27 hlasov,
proti: 9 hlasov,
zdržalo sa: 8 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.
(hlasovanie o procedurálnom návrhu poslanca Igora Janckulíka – časť 12. návrhu
uznesenia vyňať na osobitné hlasovanie)
Výsledok hlasovania 11:

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 12:

zdržalo sa: 12 hlasov,

Výsledok hlasovania 13:

zdržalo sa: 0 hlasov,

Za: 46 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 3 hlasy.
(hlasovanie o časti 8., 9. a 14. návrhu uznesenia)
Za: 29 hlasov,
proti: 3 hlasy,
nehlasovalo: 5 hlasov.
(hlasovanie o časti 12. návrhu uznesenia)
Za: 47hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.
(hlasovanie o ostatných častiach návrhu uznesenia)
K bodu 11

Predsedníčka predniesla Návrh na zriadenie nadácie Centrum podpory rodiny.
Uviedla, že už od svojho nástupu do funkcie predsedníčky ŽSK hľadali spôsoby ako podporiť
rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sú v kríze. Najlepšou voľbou bolo vytvorenie nadácie
Žilinského samosprávneho kraja. Predsedníčka upozornila na zmenu názvu, upravil sa na
Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny. Pre nadáciu sa ŽSK rozhodol
preto, lebo bude mať možnosť získať viac zdrojov financovania a nebude odkázaný len na
zdroje z rozpočtu ŽSK. Takto bude môcť nadácia využívať rôzne granty a financie od
súkromných fyzických a právnických osôb. Bude jednoduchá dostupnosť finančnej podpory
pri eliminácii chudoby rodín a sociálneho vylúčenia jednotlivcov. Má nastavený transparentný
kontrolný systém získavania finančných prostriedkov a aj ich použitia. Privítala participáciu
zástupcov ŽSK, ktorí boli menovaní do orgánov nadácie správnej a dozornej rady. Bude sa
účelne rozširovať podpora cez rôzne nadačné fondy, ktoré sa budú vytvárať. Predpokladá sa
široká medzisektorová spolupráca, synergia medzi aktérmi pri eliminácii chudoby rodín
27

a sociálneho vylúčenia. Na každom jednom bude zodpovednosť za vťahovanie ľudí do práce
nadácie aj cez rôzne zbierky pri rôznych živelných pohromách a podobných smutných
záležitostiach. Počiatočný vklad pre nadáciu tvorí 6 638 eur. Za členov do správnej rady sú
navrhnutí: Ing. Erika Jurinová, Ing. Barbora Birnerová, MUDr. Karol Javorka, Mgr. Erika
Cintulová a PhDr. Jarmila Majáková. Každý jeden člen správnej rady zastupuje iný región.
Za členov dozornej rady sú navrhnutí: Ing. Elena Šuteková, Ing. Erik Gemzický a Ľubomír
Sečkár. Členovia rady, ktorí nie sú poslancami, sú členovia komisií ŽSK. Na záver
predsedníčka poprosila o podporu vzniku nadácie. Doplnila, že spôsob rozdeľovanie financií,
prácu nadácie si budú rozdeľovať a riadiť samotné orgány nadácie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanec Michal Slašťan,
poslankyňa Anna Verešová a poslanec Martin Barčík.
Poslanec Michal Slašťan informoval, že finančná komisia prerokovala návrh zriadenia
nadácie podrobne a odporúča, aby jeden člen tejto komisie bol v správnej rade nadácie.
Predsedníčka uviedla, že vedela o odporúčaných návrhoch komisií a člena finančnej
komisie zvolila do dozornej rady, aby dohliadal na kontrolu.
Poslankyňa Anna Verešová oznámila, že sa veľmi teší zriadeniu nadácie a poprosila
prítomných poslancov o podporu. Dodala, že vedenie pokračuje vo vízií ako sľúbili občanom,
že sa bude robiť viac pre občana a rodinu. Doplnila, že okrem možností viaczdrojového
financovania, jej činnosť je viac kontrolovateľná verejnosťou a transparentná. Podporuje sa
medzisektorová spolupráca, spolupráca medi mimovládkami, verejnou správou, cirkvami
a ďalšími.
Poslanec Martin Barčík ocenil, že vznikol v ŽSK mechanizmus na podporu rodiny.
Z každej strany je počuť aká je rodina dôležitá, ale praktických krokov je málo. Potom
apeloval na to, aby sa nezabudlo na osamelých ľudí, ktorí prišli o rodinu. Pripomenul, že na
Kysuciach pôsobí detské krízové centrum Náruč, ktoré odvádza veľmi dobrú prácu, má
poradňu pre rodiny v kríze a má skvelých odborníkov.
Predsedníčka dodala, že aj snahou nadácie je, aby pôsobila širokospektrálne
a spolupracovala s organizáciami, ktoré poskytujú pomoc. Doplnila, že v budúcnosti sa zriadi
centrum pre rodinu, ktorého súčasťou bude aj Nadácia. Centrum bude poskytovať služby pre
rodiny, poradenstvo sprevádzajúce špecializované poradenstvo, kde by sa vložila aj finančná
gramotnosť a pomoc ľuďom v exekučnej pasci. Časom je ambíciou ŽSK vytvoriť centrum,
ktoré bude pomáhať nielen celým rodinám, ale aj jednotlivcom.

Uznesenie 12/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. založenie nadácie s názvom Nadácia ŽSK pre podporu rodiny so sídlom Ulica republiky
1, 010 01 Žilina, ktorej zakladateľom je Žilinský samosprávny kraj na verejnoprospešný
účel:
a) pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej
núdzi;
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b) pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo
závažného a náhleho ochorenia nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,
alebo ich pracovná schopnosť je znížená;
c) pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny ma zmenšenú pracovnú
schopnosť alebo je fyzicky alebo psychicky handicapovaný;
d) podpora dobrovoľníckych aktivít na území Žilinského samosprávneho kraja;
e) pomoc a podpora talentovaným deťom zo sociálne znevýhodnených podmienok.
2. základnú hodnotu nadačného imania Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vo výške 6 638 €,
ktoré bude tvorené majetkovým vkladom Žilinského samosprávneho kraja, ktorého
predmet budú tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6 638 €
3. majetkový vklad Žilinského samosprávneho kraja do nadačného imania Nadácie ŽSK pre
podporu rodiny vo forme peňažných prostriedkov vo výške 6 638 €
4. splatenie celého peňažného vkladu Žilinského samosprávneho kraja do nadačného imania
Nadácie ŽSK pre podporu rodiny pred podaním návrhu na zápis nadácie do registra
nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR
5. určenie prvého správcu a prvých orgánov Nadácie ŽSK pre podporu rodiny:
5.1

za prvého správcu: PhDr. Gabriela Podolanová, rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,

5.2

za prvých členov správnej rady:
a) Ing. Erika Jurinová, rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,
b) Ing. Barbora Birnerová, PhD., xxx, trvalý pobyt: xxx,
c) MUDr. Karol Javorka, PhD., rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,
d) Mgr. Erika Cintulová, rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,
e) PhDr. Jarmila Majáková, PhD., rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,

5.3

za prvých členov dozornej rady:
a) Ing. Elena Šuteková, rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,
b) Ing. Erik Gemzický, PhD., rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx,
c) Ľubomír Sečkár, rodné číslo: xxx, trvalý pobyt: xxx.

6. Uzavretie Nadačnej listiny Nadácie ŽSK pre podporu rodiny
7. Súhlas so zriadením sídla Nadácie ŽSK pre podporu rodiny v budove vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja v k. ú. Žilina zapísanej na LV č. 6194 ako stavba, súp.
č. 996 postavená na pozemku KN-C parcele č. 1825 .nachádzajúcej sa na adrese: Ulica
republiky 1, 010 01 Žilina
8. Poverenie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej na
podpísanej Nadačnej listiny Nadácie ŽSK pre podporu rodiny a vykonanie všetkých
29

potrebných úkonov, vrátane právnych, súvisiacich so založením a vznikom Nadácie ŽSK
pre podporu rodiny, okrem ak ich vykonanie prináleží zo zákona správcovi nadácie
9. poskytnutie dotácie Nadácii ŽSK pre podporu rodiny na rok 2018 vo výške 20 000 €
podľa § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na financovanie verejnoprospešnej
činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny
Výsledok hlasovania 14:

Za: 44 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 12
Riaditeľka odboru školstva a športu predniesla Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine
Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin. Na základe oznámenia mesta Martin
z decembra 2017, ktorým sa mení názov ulice a orientačné čísla Spojenej školy v Martine,
z adresy Červenej armády 25, Martin na adresu: Československej armády 24, Martin, požiadal
odbor školstva a športu ŽSK a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu
v sieti škôl a školských zariadení SR. Ministerstvo rozhodlo pozitívne a táto zmena bude
zapracovaná do Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine SŠ v Martine.
Predsedníčka otvorila rozpravu.
o predloženom návrhu uznesenia.

Keďže

s nikto

neprihlásil

dala

hlasovať

Uznesenie 13/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu zriaďovacej listiny č. 754/2007/OŠ-030 zo dňa 05.09.2007 Spojenej školy, Červenej
armády 25, 036 01 Martin (ďalej len „organizácie“) v znení neskorších dodatkov, Dodatkom
č. 7, ktorým sa mení sídlo:
1. organizácie, organizačných zložiek organizácie a Školskej jedálne, ktorá je súčasťou
organizácie, zo sídla Červenej armády 25, 036 01 Martin na Československej armády 24,
036 01 Martin
2. Školského internátu, ktorý je súčasťou organizácie, zo sídla Červenej armády 25, 036 01
Martin na Československej armády 22, 036 01 Martin.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 29 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 16 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodom 13, 14 a 15
Predsedníčka požiadala o súhlas, aby sa všetky tri Dodatky k výzvam odrokovali
naraz. Doplnila, že každá výzva bude navýšená o sumu 50 000 €. Celková suma bude zvýšená
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o 150 000 €. Na odporučenie finančnej komisie z marca 2018 sa ŽSK rozhodol len
o rozšírenie zmlúv, pretože vytváranie nových výziev, by zabrzdil celý tento proces.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení spoločne.

Uznesenie 14/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie
podporovaných činností realizovaných v rámci Programu „AKTÍVNY ČLOVEK =
AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ“.

Uznesenie 15/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie
podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.

Uznesenie 16/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie
podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 34 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 16
Riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Ing. Michal Matúš
(ďalej len ,,riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja“) predniesol Návrh
na zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) zastupiteľstva z 25. septembra 2017. Oznámil, že ŽSK
pripravuje najhonosnejšiu žiadosť o NFP v rámci rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, v rámci
výzvy IROP, ktorá je momentálne ešte stále otvorená. Termín, kedy bude ŽSK predkladať
žiadosť je 28.5.2018. Požiadal o schválenie 5% spolufinancovania tejto žiadosti, čo
predstavuje okolo 390 000 €, a kompletná výška celkovej žiadosti bude predstavovať sumu
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7,8 mil. €. Poznamenal, že žiadosť sa ide predĺžiť, a v prípade že budeme úspešní, bude sa
realizovať verejné obstarávanie a v roku 2019, by sa tieto úseky už mali rekonštruovať.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 17/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. septembra 2017 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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. 390 000,- EUR;
Výsledok hlasovania 17:

Za: 37 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 17
Riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja predniesol Návrh na
schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Predložil návrh na schválenie výšky 5%
čo predstavuje 2 899,73 € na mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovensko, ktorý už bol predložený. Predkladalo ho Oravské múzeum v Dolnom Kubíne.
Doplnil, že projekt bol už schválený v monitorovacom výbore dňa 21. 1. 2018 v Novom
Targu.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 18/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie mikroprojektu s názvom: „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu
úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohranič“, schváleného v rámci výzvy
z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020, ktorý implementuje Oravské
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múzeum P. O. Hviezdoslava samostatne, vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov
na projekt, t. j. v sume do výšky 2 899,73 EUR.
Výsledok hlasovania 18:

Za: 39 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 18
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Katarína Šušoliaková (ďalej len ,,riaditeľka
odboru sociálnych vecí“) predniesla Návrh na poskytnutie finančného príspevku na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území
Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
Informovala, že termín predkladania projektov bol do 31.3.2018. Celkovo sa zapojilo a aj
splnilo všetky požiadavky 18 subjektov. Predkladateľmi projektov boli mestá a obce, OZ,
CSS, jedna základná škola a Slovenský skauting. Cieľovou skupinou predložených projektov
boli deti a mládež. Oblasťami, na ktoré si mohli subjekty podať projekty boli hlavne
organizovanie a sprostredkovanie nízkoprahových programov, tréningov a aktivít, ktoré boli
zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov mladých a dospelých, na
problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch, na edukáciu detí a mladých
dospelých, na podporu využívania vhodného voľného času. Predložené projekty boli
posudzované a hodnotené dňa 24.4.2018 na odbore sociálnych vecí. Pri ich hodnotení sa bralo
do úvahy jednak počet detí, ktoré budú do projektu zapojené, či to budú jednodňové akcie
alebo týždňové letné tábory. Do úvahy sa brala aj spoluúčasť subjektu na projekte.
V predloženom materiály v súhrnnej tabuľke
je prehľad ich požadovanej čiastky
a navrhovaná finančná čiastka hodnotiteľov projektu. Tieto projekty boli predložené na
zasadnutiach komisií. V predloženom návrhu uznesenia je akceptované odporúčanie
finančnej komisie a komisie sociálnej pomoci a rodiny k poradovému číslu 15, ktorého
predkladateľom je mesto Liptovský Mikuláš a navrhuje sa poskytnúť príspevok vo výške
456 €.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 19/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy
Žilinského samosprávneho kraja nasledovne:
1. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

obec Rabča
Týždeň plný prekvapení
990 €

2. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Dom Nádej, o.z.
Spoločné leto v tábore
1000 €
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3. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

obec Zákamenné
Deň radosti
800 €

4. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Mesto Trstená
Spoločnými silami budujeme krajšie okolie
500 €

5. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Mesto Turzovka
Veselé leto
600 €

6. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Náruč – Pomoc deťom v kríze, o.z.
Prevencia transgeneračného prenosu násilia v rodinách
750 €

7. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Náruč – Pomoc deťom v kríze, o.z.
Kým nie je neskoro II.
750 €

8. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

JEKH DROM
Cesta k poznaniu
600 €

9. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Žena v Tiesni, o.z.
Nebuď ďalšou obeťou IX - KVÍZ
500 €

10. Predkladateľ:
ZŠ Podvysoká 307
Názov projektu:
Užívame si prázdniny v ŠKD pri ZŠ Podvysoká
Výška fin. príspevku: 800 €
11. Predkladateľ:
CSS Anima
Názov projektu:
Na Orave dobre, na Orave zdravo
Výška fin. príspevku: 1000 €
12. Predkladateľ:
Obec Oravská Polhora
Názov projektu:
Predveď svoj nesúhlas !
Výška fin. príspevku: 1000 €
13. Predkladateľ:
Názov projektu:

Obec Čimhová
Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej
Čimhovej II. etapa
Výška fin. príspevku: 500 €
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14. Predkladateľ:
Mesto Čadca
Názov projektu:
Nemusíš to zažiť
Výška fin. príspevku: 800 €
15. Predkladateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Názov projektu:
Spolu nám to pôjde lepšie
Výška fin. príspevku: 456 €
16. Predkladateľ:
CSS Lúč
Názov projektu:
Terchová naša krásna
Výška fin. príspevku: 800 €
17. Predkladateľ:
Slovenský skauting
Názov projektu:
Deň detí so skautmi
Výška fin. príspevku: 500 €
18. Predkladateľ:
obec Oravský Podzámok
Názov projektu:
Všetci spolu
Výška fin. príspevku: 700 €
Výsledok hlasovania 19:

Za: 41 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 19
Riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania Ing. Ivan Mokrý predniesol Správu
o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie
2017/2018. Predložená informatívna správa popisuje charakter zimného obdobia výkonu
zimnej údržby v globále výkonov použitých posypových materiálov celkových nákladov
a hlavne ich porovnanie s predchádzajúcim zimným obdobím. Tabuľka o počte dní počas
zimného obdobia 2017/2018 je plne porovnateľná s predchádzajúcim obdobím, okrem počtu
ľadových a mrazivých dní. Všetky základné charakteristiky sú rovnaké. Bol väčší počet
zrážkových dní, pri menšom počte ľadových dní. Porovnateľná je aj výška napadnutého
snehu, z toho dôvodu aj celkové náklady na výkony sú porovnateľne s predchádzajúcim
zimným obdobím. Celkové náklady, čo sa týka ciest I., II. a III. triedy boli vo výške
5 406 654 €. V predchádzajúcom období to bolo 5 599 546 €, z toho náklady na údržbu ciest
II. a III. triedy, ktorých sme vlastníkmi, boli v tomto období 3 007 564 € a v predchádzajúcom
to bolo 3 059 151 €. Množstvo posypových materiálov je tiež na úrovni predchádzajúceho
obdobia. Jedine úsek II. a III. triedy bol čiastočne nižší, teda aj objem použitého invertného
posypového materiálu. Zimné obdobie ako celok prebehol bez zistených nedostatkov, až na
niekoľko malých zdržaní, ktoré vznikli kvôli dopravným nehodám a neskorého príchodu
techniky. Zimná údržba teda bola zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 20/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
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berie na vedomie
správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie
2017/2018.
Výsledok hlasovania 20:

Za: 42 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 20
Riaditeľka Žilinského turistického kraja Ing. Iveta Chabadová predniesla Správu
o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2017. Na
začiatok stručne predstavila KOCR Žilinský turistický kraj. Vznikla na základe zákona
o cestovnom ruchu 91/2010 Z. z.. Cieľom vzniku KOCR je vybudovať jednotnú
rozpoznateľnú značku marketingu cestovného ruchu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ich snahou je systematická podpora cestovného ruchu u nás prostredníctvom krajskej
organizácie, ale aj oblastných organizácií cestovného ruchu. KOCR Žilinský turistický kraj je
najväčšou organizáciou cestovného ruchu na Slovensku. Združujú šesť oblastných
organizácií, pokrývajú celý kraj, ich kompetencie siahajú za hranice Žilinského kraja, pretože
ich členom je aj mesto Kremnica, ktoré patrí pod Banskobystrický kraj. Sú financovaní
členskými príspevkami, ale aj dotáciou zo štátneho rozpočtu. Za šesť rokov od ich vzniku do
kraja dokázali získať mimorozpočtové prostriedky prostredníctvom dotácie zhruba vo výške
600 000 €. Hlavným ukazovateľom efektivity a činnosti je počet návštevníkov v kraji a výška
vybratej dane za ubytovanie. Za posledné roky počet návštevníkov rapídne stúpol. Za rok
2017 prekonali hranicu 1 milión návštevníkov v Žilinskom kraji. Tento rebríček vedú český
turisti, potom Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko. V dôvodovej správe
je priložená štatistika, grafy ukazovateľov návštevnosti, výšku vybratej dane. Za šesť rokov
stúpla výška vybratej dane takmer trojnásobne, zo 600 000 € na zhruba 1 900 000 €.
Najväčšou kompetenciou je marketing cestovného ruchu a snaha dotiahnuť do nášho kraja
nielen slovenských turistov, ale aj zahraničných.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Peter Dobeš
a poslanec Ján Blcháč.
Podpredseda Peter Dobeš poďakoval za spracovanú správu za rok 2017 a všetkým čo
pracujú v oblasti CR, turizmu, v podnikateľskej sfére, ktorí sa nestarajú len o dobré
ubytovanie a stravovanie, ďalej starostom a primátorom, ktorí cez programy PHS cez územné
plánovanie pripravujú podmienky na rozvoj v tejto sfére. Je to veľký vklad v každom regióne
na jeho rozvoj. Ide o to, aby sa sem turista vrátil opäť.
Poslanec Ján Blcháč ocenil výsledky, ktoré náš kraj ako líder na Slovensku v oblasti
cestovného ruchu dosahuje. Spoločnou povinnosťou je využívať všetky podmienky, aktivity,
podujatia, ktoré sa tu celoslovensky organizujú a vedeli všetky prírodné krásy ponúknuť
turistom. Vyjadril spokojnosť nad dosiahnutými výsledkami a číslami. Za ORCR Liptov
vyjadril poďakovanie a snahu ďalej napredovať.
Predsedníčka na záver zaželala organizácii veľa úspechov, aby dokázala dobre
propagovať Žilinský kraj, o ktorom je presvedčená, že je najkrajším na Slovensku. Následne
uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

36

Uznesenie 21/6
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2017.
Výsledok hlasovania 21:

Za: 43 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 21
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 Branislav Tréger a Ján Blcháč.
Poslanec Branislav Tréger interpeloval vo veci dokončenia prác na Dovalovskej ceste.
Minulý rok bola cesta rekonštruovaná, no pre zlé poveternostné podmienky neboli ku koncu
roku 2017 dokončené na spomínanej ceste dve veci. A to disperzný pás medzi oboma pol
profilmi cesty a vodorovné dopravné značenie. Odôvodnil tým, že tmeliacim pásom sa
zabráni poškodzovaniu asfaltového povrchu v strede cesty a vodorovné značenie zvýši
bezpečnosť premávky (prechody pre chodcov pri MŠ, stredový pás...).
Poslanec Ján Blcháč interpeloval vo veci riešenia situácie dvoch šesť bytoviek v areáli
Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktoré jej predchodkyňa Stredná
poľnohospodárska škola v roku 1999 predala ľudom, ktorí tam momentálne bývajú. Je ich
tam asi tridsať. Boli sme sa tam osobne preveriť situáciu aj s pánom podpredsedom Dobešom.
A chceli by sme im vyjsť v ústrety. Zatiaľ sa navrhované trojstranné stretnutie, ktoré
navrhovala poslankyňa Dvorščáková ešte v januári 2018, nekonalo. Týmto požiadal, aby
boli všetci dotknutí prizvaní na spoločné rokovanie s mestom Liptovský Mikuláš a spoločne
sa dohodli vo veci správy prístupovej komunikácie okolia bytoviek. Mesto Liptovský Mikuláš
je pripravené prispieť k údržbe tejto komunikácie, pokiaľ sa dohodneme. Uviedol, že títo
ľudia ho osobne oslovili a preto navrhol, aby sa takéto trojstranné stretnutie zorganizovalo
Ďalej interpeloval vo veci riešenia situácie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom
Mikuláši – Stavebné úpravy budovy školy I. a II. etapa. Mál tri požiadavky:
1. Žiadal o vyčíslenie výdavkov, ktoré boli doteraz v súvislosti s uvedenou investičnou
akciou vynaložené, stavebné úpravy budovy školy.
2. Žiadal o určenie termínu vyhlásenia Verejného obstarávania na uvedenú akciu
v súlade s rozpočtom Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
3. Navrhol prizývanie poslancov Žilinského samosprávneho kraja za okres Liptovský
Mikuláš ku všetkým rokovaniam, ktoré budú v súvislosti s uvedenou investičnou
akciou zo strany Žilinského samosprávneho kraja organizované.
Predsedníčka informovala poslancov, že im bude v zákonnej lehote odpovedané.
Zároveň uviedla, že veci fungujú lepšie, keď sú do nej viacerí zainteresovaní. K 1. interpelácii
poslanca Blcháča zobrala na spoluzodpovednosť riešenie situácie, ktorá vznikla ešte
37

v minulosti. Čo sa týka 2. interpelácie predsedníčka uviedla, že sa jej zdá vyčíslenie nákladov
bezpredmetné, vzhľadom na to, že investície už boli investované.

K bodu 22
Predsedníčka informovala, že zasadnutia pre pridelenie dotácií v zmysle schválených
výziev ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu ŽSK na všetky tri
výzvy budú zvolané na pondelok 4.júna 2018. Spolu s pozvánkou budú zaslané členom
komisii aj zoznamy žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie a zoznam
žiadostí, ktoré vecne príslušný odbor vyradil z ďalšieho posudzovania podľa jednotlivých
regiónov. Informovala o predbežnom výsledku. V programe Aktívny človek = Aktívna
spoločnosť bolo doručených 266 žiadostí, z toho vylúčených bolo 68. V programe Kultúra
bolo doručených 261 žiadostí a vylúčených z toho bolo 57. V programe Regionálny rozvoj
bolo doručených 109 žiadostí, z toho vylúčených bolo 15.
Predsedníčka otvorila rozpravu k bodu Rôzne, do ktorého sa prihlásili poslanci Milan
Gura, Ján Blcháč, Jozef Marec, František Výrostko.
Poslanec Milan Gura sa opýtal na doručený mail, kde boli poslanci a novinári
oboznámení s tým, že na konaní zastupiteľstva by nemali natáčať ani fotiť. To ho zaskočilo.
Požadoval k tejto veci vysvetlenie. Lebo sa ešte nikdy nestalo, aby poslancov novinári nejako
obmedzovali. Jediné obmedzenie bolo myslené ako fotenie s mobilom. Od poslancov nepočul
žiadnu sťažnosť na novinárov. Doplnil, že sa nikdy nestalo, aby ich novinári obťažovali počas
zasadnutia. A preto požaduje vysvetlenie k tejto veci. Doplnil, že ľudia negatívne vnímajú
čistenie na cestách. Mestá, obce, VÚC sa snažia cesty vyčistiť čím skôr, lebo ľudia si to
žiadajú. Cesty ešte stále nie sú vyčistené od zimnej údržby, zároveň pochválil zimnú údržbu,
že bola dobre zvládnutá a neboli nejaké podstatné problémy. Požiadal k urýchlenému nákupu
strojných zariadení, ktoré by dokázali naše cesty vyčistiť tak, ako si to občania regiónov
zaslúžia.
Poslanec Ľubomír Bechný faktickou poznámkou oboznámil, že podľa jeho informácií
môžu novinári fotiť 10 minút od začiatku zasadnutia Zastupiteľstva, čo sa mu zdá trochu
prísne. Prihovoril sa o nejaké uvoľnenie alebo diskusiu na túto tému predtým, kým sa vydajú
nejaké podobné obmedzenia pre média.
Podpredseda Igor Janckulík sa faktickou poznámkou vyjadril k čisteniu ciest.
Pripomenul, že v každom regióne sú riaditelia SC, a ak niekto zistí nejaký problém s údržbou
ciest, nech v prvom rade osloví ich a požiada o nápravu. A ak sa tak nestane, nech kontaktujú
podpredsedu Igora Janckulíka alebo riaditeľa odboru dopravy a územného plánovania alebo
nového generálneho riaditeľa pána Lišku.
Poslanec Kapitulík sa faktickou poznámkou pridal k čistote ciest. Pripomenul, že je to
nesmierne dôležité a nie je normálne, aby v máji bolo 10 cm štrku na cestách. Požiadal za
Žilinu, aby sa už konečne cesty v našej kompetencii vyčistili. A ak budú potrebné opatrenia,
nech sa rýchlo schvália a aby sa táto situácia už neopakovala. Vyslovil pochopenie, že sa
menilo vedenie, ale to ľudí nemá čo zaujímať, pretože verejné služby musia fungovať stále.
Predsedníčka sa najskôr vyjadrila k téme novinárov, že snahou obmedzenia bolo len
to, aby priebeh zastupiteľstva nebol kedykoľvek rušený príchodom novinárov, kamier
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a fotením. Je to štandardom aj v NR SR. Novinári nemajú zákaz fotiť v rokovacej sále, len čas
sa spojil. Ak chcú ilustračné zábery majú na to vymedzený čas, na začiatku rokovania prvý
termín a druhý termín už po dohode s jednotlivými poslancami. Novinári stále môžu byť
vzadu a natáčať. Zároveň uviedla, že je omnoho autentickejšie, keď si poslanci s novinármi
urobia rozhovor osobne pred rokovacou sálou. Toto obmedzenie je kvôli tomu, aby sa nerušil
len priebeh rokovania. Môže sa stať, ak sa rozpráva pod kamerou, môžu ujsť myšlienky.
Požiadala poslancov, aby za týmto obmedzením nahľadali nič čo za tým nie je. Takto sa
nastavujú podmienky a novinári majú prístup tak ako doteraz. Jediná zmena je vo
vytváraní ilustračných záberov, ktoré si budú môcť nakrútiť v spoločne stanovenom čase
v prvom alebo v druhom termíne. Nie je v záujme predsedníčky obmedzovať prácu
novinárov. K čistote ciest uviedla, že pôjde okamžite pokyn na preverenie stavu a menil sa len
generálny riaditeľ, oblastný riaditelia ostávajú na svojich miestach.
Riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania sa vyjadril k téme čistenia ciest.
Uviedol, že každý závod má jeden zametací voz. Do minulého roku sa tieto vozidlá využívali
len na zametanie z dôvodu, že boli získané cez eurofondy a nemohli sa prestavať na zimnú
údržbu v záujme udržateľnosti projektu. Tento rok sa použili ako podvozky, na ktoré sa
zakúpili posýpacie nadstavby a dá sa povedať, že dokonca mesiaca marec boli výkony stále
na zimnej údržbe a tie vozidlá sa držali ako posýpacie vozidlá až následne sa prestavovali na
čistiace vozidlá, čo prestavuje zhruba minimálne týždeň. To bol aj jeden z dôvodov posunu.
Všetko je, ale vec organizácie SC a jednotlivých závodov, že vozidlo už mohlo byť
prestavané koncom mesiaca. Minulý rok už koncom marca boli vozidlá vonku. Ďalším
dôvodom boli požiadavky starostov, primátorov miest a obcí nezametať tými metlami ako
v minulosti, lebo ľudia sa sťažovali na prach. Zastavané územie by sa teda malo zametať
vyslovene zametacími strojmi, len v extraviláne používať metly. Po komisií už prebehlo
rokovanie s vedením SC, aby pripravili do budúcna opatrenia, aby sa táto situácia už
neopakovala.
Poslanec Ján Blcháč vyjadril pochopenie čo sa týka problému ciest a je potrebné
nakúpiť nové stroje. Ďalej vyjadril nesúhlas k mailu ohľadne obmedzenia novinárov, pretože
v ňom bolo, že je to na podnet sťažností poslancov a je napokon rád, že sa vec objasnila a
akreditovaní novinári si môžu ďalej vykonávať svoju prácu.
Poslanec Jozef Marec sa vyjadril, že by bolo vhodné, keby Žilinský kraj mal svoje
vlastné printové médium, pretože obľúbenosť printových médií je aj napriek pokročilej
informatizácií, vysoká. Informácie zo ŽSK sú rozptýlené v regionálnych týždenníkoch, ktoré
monopolne spravuje jedna organizácia. Informácie, ktoré sú z regiónu poslanca Marca, sú
často veľmi jednostranné. Sú to hlavne budovateľské úspechy, poklopkávanie kameňov,
strihanie pások. No čitateľ sa napríklad nedozvie, kedy sa budú rekonštruovať mosty. Vidí
v tom veľkú medzeru v informovanosti. Teraz je politika taká vľúdnejšia k človeku, a preto
jednou z týchto čŕt je aj dostupnosť a prístupnosť, možnosť interakcie s poslancami,
s pracovníkmi a s vedením ŽSK. Z finančného hľadiska je to v regionálnych týždenníkoch
veľmi drahé. Jedna strana stojí okolo 1000 €, čo si ŽSK prepláca. Inzeráty a iné veci by sa
teda mohli prezentovať vo vlastnom printovom médiu zadarmo. Vyslovil názor, že by to
nemalo byť drahé a že navyše všetky noviny žijú aj tak z reklám. Určite by sa našlo dosť
firiem, FO, PO, ktorí by radi zverejnili svoju reklamu v krajskom týždenníku. Za vedenia
predsedu Tarčáka takéto noviny fungovali. Pracoval tam veľmi kvalitný pracovník Dušan
Mikolaj, spisovateľ a vyštudovaný novinár. Noviny mali dobrú úroveň, každý región tam mal
svoju vyčlenenú dvojstranu, boli veľmi ústretové voči ľuďom. Potom sa po ukončení
aktuálnosti dajú noviny použiť na iné účely napríklad na zapálenia ohňa v krbe. Tieto noviny
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by mohli mať aspoň nejakú symbolickú cenu a mohli takto zasypať informačnú dieru, ktorá tu
existuje. VÚC existuje asi 16- 17 rokov a mnohí ľudia ešte stále nepoznajú jej kompetencie,
nepoznajú poslancov zo svojich volebných obvodov. A tam by mohli mať aj poslanci svoj
priestor.
Predsedníčka uviedla, že myšlienka poslanca Marca je zaujímavá a už viackrát sa
uvažovalo o vhodnosti a taktiež bude potrebné ekonomicky prepočítať. Zatiaľ to vezme
vedenie ako návrh, ktorý má opodstatnenie.
Poslanec František Výrostko dal do pozornosti, že SKD v Martine chystá v tejto
divadelnej sezóne poslednú premiéru 8., 9. júna 2018 a ďalší ročník festivalu Dotykov
a spojení, ktorému udelila záštitu predsedníčka a zároveň poďakoval. Začína 18. júna 2018
a končí sa 23. júna 2018. Prvý deň 18.júna prebehne festival Dotyky a spojenia junior,
oficiálne otvorenie je 19.júna 2018. Informoval, že je pripravený veľmi bohatý program toho
najlepšieho a najinšpiratívnejšieho čo sa v divadlách na Slovensku udialo, je pripravený aj
bohatý sprievodný program, ktorý bude nielen v divadlách, ale aj na divadelnom námestí, aj
pre rodiny s deťmi, v dopoludňajších a popoludňajších hodinách a samozrejme aj večerný
a nočný program. Všetkých srdečne pozval.
Predsedníčka informovala poslancov, že 20.5.2018 sa uskutočnil prvý ročník Dňa
rodiny, ktorý zorganizovala Žilinská župa. Bolo to veľmi vydarené podujatie, ktoré navštívilo
4 500 tisíc ľudí. Zapojilo sa okolo 3700. S myšlienkou na zorganizovanie tohto podujatia
prišla poslankyňa Barbora Birnerová. Predsedníčka jej vyjadrila poďakovanie a aj celému
odboru kultúry a informácií a zahraničných vzťahov, ktorí sa veľkou mierou podieľali na
organizácií. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia organizácii, ktoré ponúkajú pomoc pre
rodiny, mládež, voľnočasové aktivity detí. Tým, že sa to konalo na Budatínskom zámku tiež
dopomhlo k tomu, že občania mali o podujatie veľký záujem. Vyjadrila pochvalu a
poďakovanie za realizáciu tohto podujatia. Ambíciou do budúcnosti bude, aby tieto Dni
rodiny postupne prebehli vo všetkých regiónoch. Predsedníčka ešte požiadala o súčinnosť na
nájdenie vhodných priestorov pre túto akciu vo všetkých regiónoch Žilinského kraja.
Predsedníčka na záver rokovania poďakovala poslancom za aktívnu účasť na stretnutí
a oznámila, že 2. júla 2018 bude 7. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, pokiaľ nepríde niečo
neočakávané a pozvala prítomných poslancov na obed.
Žilina 6. júna 2018
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová v. r., zapisovateľka
Ing. Erik Gemzický v. r., overovateľ
Dušan Hrivnák v. r., overovateľ
PaedDr. Ľudmila Chodelková v. r., overovateľka
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