ZÁPISNICA 9
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 19. novembra 2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Dušan Hrivnák
Martin Kapitulík

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

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 17. septembra 2018.
Zmeny rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do konca roka 2018.
Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám vybraných zariadení sociálnych služieb
a stredných škôl v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
6. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
7. Návrh investičných zámerov na úseku dopravy pre rok 2019 – 2021.
8. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja.
10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
11. Návrh na zmenu Uznesenia 11/6 v bode 3. zastupiteľstva zo 6. septembra 2010.
12. Návrh na zmenu Uznesenia 11/3 v časti 5.2 zastupiteľstva z 29. januára 2018.
13. Návrh na zmenu Uznesenia 12/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
14. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
15. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
16. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektu
predkladaného v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu,
prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
17. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu s názvom
„Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier" v rámci
Operačného programu Technická pomoc.
18. Návrh na zmenu Uznesenia 14/4 písm. c) zastupiteľstva z 19. marca 2018.
19. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný
program Žilinského samosprávneho kraja.
20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 1. polrok 2019.
21. Interpelácie.
22. Rôzne.
23. 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 47 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 Vojtecha Kolejáka, Štefana
Kristofčáka a Ľubomíra Kubáňa, za zapisovateľku určila Sylviu Milovú. Ďalej určila
skrutátorov, ktorí budú zodpovední za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického
hlasovacieho systému Martinu Gazdíkovú, Alenu Alkas a Darinu Bugáňovú.
Na úvod predsedníčka zablahoželala všetkým poslancom, primátorom a starostom,
ktorí boli úspešní v komunálnych voľbách a zaželala im veľa múdrych rozhodnutí. Súčasne
ich požiadala, aby po zložení sľubu zaslali na úrad výpis z uznesenia o tomto úkone.
Vysvetlila, že tento doklad je nám potrebný pre účely vyplácania odmien. Dodala, že emailom
budú poslanci podrobnejšie informovaní o tejto veci.
Ďalej informovala zastupiteľský zbor, že dnes jej bolo doručené oznámenie od pána
podpredsedu Igora Janckulíka, predsedu poslaneckého klubu nezávislých poslancov II., že
tento poslanecký klub sa rozšíril o nového člena poslanca Jána Prílepka.
Poslancov pozvala na slávnostnú udalosť – každoročné odovzdávanie ocenení
Žilinského samosprávneho kraja, ktoré budú spojené s divadelným predstavením Fóbie.
Dodala, že udalosť sa uskutoční 8. decembra 2018 o 18.00 hodine v Slovenskom komornom
divadle v Martine. Všetkých poslancov srdečne pozvala.
V ďalšej časti svojho vystúpenia konštatovala, že spolu s pozvánkou bol poslancom
zaslaný aj návrh programu, ktorý dopĺňa o dva body, a to bod s názvom „Informácie o
avizovanom prevode akcií Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina z Ministerstva dopravy
a výstavby SR na Žilinský samosprávny kraj a o rozvoji letiska“ a navrhujem jeho zaradenie
za bod 4. Informácie prednesie prof. Antonín Kazda, člen Rady pre rozvoj leteckej dopravy, a
preto súčasne žiadam zastupiteľstvo, aby hlasovaním vyjadrilo súhlas s jeho vystúpením na
rokovaní. Dodala, že na dnešnom zasadnutí nie je predkladaný návrh uznesenia. Materiál
v tejto záležitosti spolu s návrhom uznesenia bude pripravený na januárové zasadnutie
zastupiteľstva v roku 2019. Ako druhý doplnený bod uviedla bod s názvom „Správa
o výsledku kontroly vykonanej v Turčianskej galérií v Martine“ a navrhujem jeho zaradenie
za 19. Dodala, že následne dôjde k prečíslovaniu pôvodného bodu programu 5 – 19 na 6 – 20
a bodov programu 20 – 23 na 22 – 25. Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo
pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu
programu s predloženým doplnením a vyjadrením súhlasu zastupiteľstva s tým, že na
rokovaní zastupiteľstva vystúpi pán prof. Antonín Kazda.

Uznesenie 1/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodov: „Informácie o avizovanom prevode akcií
Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina z Ministerstva dopravy a výstavby SR na Žilinský
samosprávny kraj a o rozvoji letiska“ ako bodu 5 a „Správa o výsledku kontroly vykonanej
v Turčianskej galérií v Martine“ ako bodu 21 s následným prečíslovaním pôvodných bodov
programu 5 – 19 na 6 – 20 a bodov programu 20 – 23 na 22 – 25 s možnosťou vystúpenia
prof. Antonína Kazdu, člena Rady pre rozvoj leteckej dopravy k doplnenému bodu 5 programu.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 2
Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislav Gabčo (ďalej len ,,riaditeľ
úradu“) predložil Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva
17. septembra 2018. Informoval, že všetky rozhodnutia zastupiteľstva realizuje úrad v súlade
s prijatými uzneseniami.
Dodal, že Uznesenie 18/11 zo 6. júla 2015 zostáva i naďalej v plnení a stav plnenia
uznesenia je nezmenený oproti komentáru, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve
17. septembra 2018.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ján Bednárik.
Poslanec Ján Bednárik pripomenul, že keď sa územný plán prerokovával ešte
v predchádzajúcom zastupiteľstve, poslanci sa zhodli na tom, že všetky dokumenty, ktoré sa
ho týkajú, budú do územného plánu zapracované. Zdôraznil, že ak nastali nové okolnosti
alebo údaje, ktoré sú zapracované napríklad v nariadeniach vlády SR alebo v iných zápisoch,
mali by byť zapracované do aktuálneho územného plánu. Konkrétne spomenul cestu R1,
ktorá sa nenachádza v územnom pláne samosprávneho kraja. Na záver dodal, že v súčasnosti
má samosprávny kraj nové vedenie, a preto si dovoľuje tieto fakty pripomenúť.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 17. septembra 2018.
Výsledok hlasovania 2:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 3
Predsedníčka dala do pozornosti tabuľku, ktorá dopĺňa predložený návrh na Zmeny
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do konca roka 2018 a obsahuje zoznam aktivít,
ktoré súvisia s predloženým návrhom
Riaditeľka odboru ekonomického Katarína Gazdíková (ďalej len „riaditeľka odboru
ekonomického“) predložila návrh na Zmeny rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja do
konca roka 2018. Vyjadrila, že návrh sa predkladá zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, že
niekedy nevyhnutne potrebujeme operatívne riešiť problémy a s nimi súvisiace úpravy
rozpočtu a predovšetkým pružne reagovať na niektoré zmeny rozpočtu za účelom vyššej
efektívnosti pri prijímaní rozhodnutí. Informovala, že v zmeny, ktoré sú uvedené v zozname,
sú požiadavky jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
Uviedla, že požiadavky sa zosumarizovali dňom 15. novembra 2018, pričom do konca roka
2018 ešte môže dôjsť k viacerým zmenám v prípade potreby. Spresnila, v akom rozsahu nám
dáva možnosť vykonať zmeny rozpočtu v prípade schválenia uznesenia podľa predloženého
návrhu.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Doplnila, že zámerom predloženého návrhu je
uspokojiť niektoré požiadavky aj bez zmeny aktuálneho rozpočtu.
Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, uzatvorila rozpravu a dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
súhlasí
a) s použitím účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do 31.12.2018,
b) s navýšením rozpočtu v kategórií nedaňových príjmov z dôvodu preplatkov zo zúčtovania
preddavkov zo zdravotnej poisťovne a zapojenie v bežných výdavkoch,
c) s presunmi rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. realizovať presuny medzi bežnými a kapitálovými
výdavkami ako aj presuny v rámci bežných a kapitálových výdavkov.
Výsledok hlasovania 3:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 4
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Iveta Ďurišová (ďalej len „riaditeľka odboru
sociálnych vecí“) predložila Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám vybraných zariadení
sociálnych služieb a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. Oboznámila poslancom s prvou časťou návrhu, a to s predloženým návrhom Uznesenia
1 – 3. Uviedla, že v rámci skvalitňovania sociálnych služieb v samosprávnom kraji
predkladáme návrh za zmenu financovania troch zariadení sociálnych služieb. Spresnila, že sa

navrhuje prechod týchto zariadení z rozpočtovej sféry do príspevkovej. Vysvetlila, že
podstatou zmeny je to, že každé z dotknutých zariadení by malo svoje príjmy napĺňať
maximálne do výšky 50 % svojich výdavkov. Informovala, že boli vybrané tri zariadenia so
zohľadnením regionálneho charakteru, a to: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum
sociálnych služieb TROJLÍSTOK Ružomberok a Centrum sociálnych služieb STRANÍK
Žilina. Uviedla, že ide o zariadenia, ktoré majú špičkových ekonómov, účtovníčky a dobrých
manažérov. Konštatovala, že zmena bude len v systéme hospodárenia, budú napojení na
rozpočet samosprávneho kraja, platné smernice budú platiť a budú nám poskytovať správy
o hospodárení za celý rok tak ako doteraz.
Predsedníčka predložila druhú časť návrhu. Oboznámila poslancom s návrhom
Uznesenia 4 – 5. Uviedla, že do tohto pilotného projektu sme zaradili dve stredné školy, a to
Gymnázium A. Bernoláka v Námestove a Obchodnú akadémiu v Ružomberku. Vysvetlila, že
zámerom je mať pokrytie na úseku všeobecne vzdelávacej sféry ako i na úseku
špecializovaného odborného vzdelávania. Uviedla, že podmienky fungovania týchto škôl sú
rovnaké, ako ich vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí. Zdôraznila, že tento návrh
vnímame ako prípravu, overenie a otestovanie si toho, ako budú vedieť fungovať organizácie
ako príspevkového organizácie. Vyjadrila presvedčenie, že im to prinesie väčšiu možnosť
pracovať so svojím rozpočtom a budú mať menej starostí s rozpočtom vo vzťahu k rozpočtu
samosprávneho kraja. Na záver dodala, že táto zmena by nemala mať negatívny vplyv na
fungovania organizácií a tento rok vnímame ako testovací.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslankyne Tatiana Červeňová
a Anna Verešová.
Poslankyňa Tatiana Červeňová informovala, že na poslednom zasadnutí komisie
sociálnej pomoci a rodiny chýbal jeden člen k tomu, aby bola komisia uznášania schopná.
Vysvetlila, že bol čas pred komunálnymi voľbami, čo bolo tohto príčinou. Dodala, že aj
napriek tomu sa komisia venovala uvedenej problematike. S odvolaním sa na vyjadrenie
riaditeľky odboru sociálnych vecí, že vo vzťahu k organizáciám zaradeným do pilotného
projektu, budú zachované všetky ostatné nariadení v rámci zariadení sociálnych služieb,
informovala, že všetci prítomní členovia komisie vyjadrili súhlas s podporou pilotného
projektu.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Peter Weber. Informoval, že nedávno
mal stretnutie s riaditeľom odboru školstva Moravskoslezského kraja. Uviedol, že stredné
školy v ich zriaďovacej pôsobnosti sú všetky príspevkové, čo im prináša väčšiu slobodu
pri hospodárení s finančnými prostriedkami.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila poslankyňa Anna Verešová. Ocenila tento krok
samosprávneho kraja, že sme sa odhodlali k tomuto projektu. Zdôraznila, že tieto zariadenia si
budú môcť použiť získané finančné prostriedky z viacerých zdrojov podľa svojich vlastných
potrieb smerujúcich k rozvoju a hospodáriť slobodne. Uviedla, že sa preukáže aj schopnosť
manažérov týchto zariadení. Dodala, že táto zmena bude pre nich aj motiváciou a podľa jej
názoru to prispeje aj k zlepšeniu úrovne poskytovania sociálnych služieb.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o predložených návrhoch
uznesení. Opýtala sa poslancov, či je všeobecný súhlas, aby zastupiteľstvo hlasovalo
o všetkých piatich uzneseniach spoločne. Poslanci prejavili s návrhom všeobecný súhlas.

Uznesenie 4/9

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 5 Centra sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník
335/24, 010 03 Žilina, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej
na príspevkovú.

Uznesenie 5/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 7 TROJLÍSTKA – centra sociálnych služieb, Riadok
8, 034 01 Ružomberok, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na
príspevkovú.

Uznesenie 6/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný
Koniec 559/55, 029 56 Zákamenné, kde sa mení forma hospodárenia organizácie
z rozpočtovej na príspevkovú.

Uznesenie 7/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 Gymnázia Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23,
029 01 Námestovo, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na
príspevkovú.

Uznesenie 8/9

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 3 Obchodnej akadémie, Scota Viatora 4,
034 01 Ružomberok, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej
na príspevkovú.
Výsledok hlasovania 4:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 5
Predsedníčka udelila slovo prof. Ing. Antonínovi Kazdovi, CSc. ktorý predniesol
zastupiteľstvu informácie o avizovanom prevode akcií Letiskovej spoločnosti, a. s., Žilina
z Ministerstva dopravy a výstavby SR na Žilinský samosprávny kraj a o rozvoji letiska.
Prof. Kazda poďakoval zastupiteľskému zboru, že mu bolo umožnené vystúpiť na
zasadnutí zastupiteľstva. V úvode zdôraznil, že túto záležitosť pociťuje ako odbornú vec
a v tomto duchu aj vystupuje. Dodal, že letisko nie je politická záležitosť, letisko je potrebné
ako zásadný faktor pre rozvoj nášho regiónu a ak ho nebudeme mať, nebudeme mať možnosť
súperiť s ostatnými. Poukázal na časový rozsah potrebný na dobudovanie letiska, ktoré je
zatiaľ vo forme vízií. Dodal, že kompletný materiál bude spracovaný v priebehu mesiaca
december a následne predložený na prerokovanie zastupiteľstvu v januári 2019. Zdôraznil, že
je potrebné dospieť k spoločnému konsenzu na postupe ako ďalej v záujme fungovania
letiska. Následne prostredníctvom
prezentácie, ktorú spracoval
v spolupráci
s kolegom Ing. Miroslavom Kunschom, podal zastupiteľstvu komplexné informácie
o predmetnej téme. Vyjadril sa, že Žilinský kraj je tretím najväčším krajom v našom štátne,
zároveň je tretím najsilnejším krajom v oblasti ekonomiky a zloženie ekonomiky
a turistického ruchu má jedinečné, s ktorým nemôžu súperiť ostatné regióny. Uviedol, že ak si
porovnáme napríklad Letisko Žilina vo vzťahu k nášmu kraju napríklad s Popradským
letiskom, tak Poprad je veľmi zaujímavo umiestnený z hľadiska turistiky, ale jeho
ekonomická výkonnosť a priemysel nemôže súperiť s naším regiónom. Informoval, že letisko
Žilina bolo vybudované začiatkom 70-tych rokov minulého storočia ako náhrada za letisko
Brezový majer, čo je v súčasnosti sídlisko Vlčince. Jedinou úlohou letiska bolo spájať tento
región s Prahou s uvažovaným a navrhnutým aeroplánom L 410 turbulet so 17 cestujúcimi,
a preto z toho vyšla dráha o dĺžke 1150 m. Konštatoval, že je to veľmi zložitý priestor a
z hľadiska umiestnenia a leteckého sa dá zrovnávať s letisko Innsbruck. Informoval, že v čase,
kedy tu lietalo ČSA, bolo to tzn. „céčkové“ letisko a posádky museli mať špeciálnu
kvalifikáciu. Zdôraznil, že nie je to jednoduché a v tomto regióne neexistuje iná alternatíva.
Uviedol, že v súčasnosti máme tzn. presné priblíženie prvej kategórie a vysvetlil poslancom,
o čo sa jedná. Pripomenul pravidelnú leteckú linku Žilina – Praha, ktorá bola prevádzkovaná
v rokoch 2005 – 2011, ktorá neskončila veľmi dobre a možno medzi prítomnými môže
navádzať otázky, prečo ideme skúšať niečo, čo nebolo úspešné. Pripomenul aj historické lety
zo skorších období. Informoval, čo všetko je iné na letisko a čo nové sa vybudovalo. Uviedol,
že sa vybudovala svetelná približovacia sústava prvej kategórie a tým, že sa vybudovala dráha
pre presné priblíženie, tak sa výška rozhodnutia zmenila z 335 m v minulosti na súčasných
60 m nad prahom dráhy. Uviedol, že majáky boli inštalované v roku 2011, teda v čase, kedy

práve končila prevádzka leteckej linky z dôvodu jej neúspešnosti. Dodal, že nemá v záujme
kritizovať, ale z hľadiska plánovania všetky tieto aktivity mali mať iné poradie, ale treba
pozerať dopredu.
V ďalšej časti svojho vystúpenia informoval o aktivitách, ktoré sa vykonali
v poslednom období od roku 2013. Uviedol, že bola vykonaná veľmi zásadná racionalizácia
prevádzky a krízový manažment dokázal znížiť náklady z vtedajších 32 tis. € na 18 tis. €.
Dodal, že o moc nižšie to už nie je reálne, pretože letisko je povinné plniť všetky predpisy.
Zdôraznil, že v súčasnosti je už možná podpora letísk z úrovne Európskej únie. Rovnako
zdôraznil, že letisko Žilina je snáď jediné na Slovensku, ktoré má vytvorenú konečnú
koncepciu. Dodal, že existujú ochranné pásma letiska, ktoré sú spracované na celkovú dĺžku
rozvoja a v roku 2007 bola predložená a schválená dokumentácia pre územný rozvoj letiska
vrátane EIA. Samozrejme, že táto dokumentácia už nie platná, ale dá sa aktualizovať.
Uviedol, že ochranné pásma boli vyhlásené v roku 2017, čo bolo výsledkom 3,5 ročnej
náročnej práce.
Vo svojom vystúpení pokračoval a informoval poslancov o krátkodobých cieľoch
letiska. Dal do pozornosti, že protimonopolný úrad schválil prechod časti akcií letiska na
samosprávny kraja a v prípade, že zastupiteľstvo bude súhlasiť v prvom kole, na vláde SR
môže byť tento majetkový prevod schválený v priebehu budúceho roka. Ďalej informoval, že
sa uvažuje s predĺžením dráhy o 200 m smerom na Žilinu ku kurzovému majáku a odôvodnil
tento zámer. Informoval, že v prípade realizácie prechodu akcií na samosprávny kraj, má
letisko v pláne otvoriť spoločné linky s letiskom Poprad Tatry, pretože nie sme schopí
z technického hľadiska takúto linku naplniť. Dodal, že po predĺžení dráhy by sme dokázali
prevádzkovať turbulovrtuľové lietadlá bez obmedzení hmotnosti, celý pozemok je
vo vlastníctve letiskovej spoločnosti, nie sú potrebné zemné práce, pretože úprava bola veľmi
kvalitná a dokázali by sme stavbu veľmi rýchlo realizovať, poloha kurzového majáku
a postupy na priblíženie sa nemenia.
Na záver spomenul dlhodobé ciele rozvoja letiska v rozmedzí cca 10 rokov. Ako
konečný cieľ označil predĺženie dráhy na 2450 m smerom na Žilinu. Predpokladaný rozpočet
vrátane protipovodňových úprav predstavuje cca 55 mil. €. Poslanec ukázal plánovanú
vizualizáciu. Informoval, že takýto koncept umožní prevádzku lietadiel ako sú Airbus 320,
Boeing 737, čo sú regionálne aeroplány, ktoré používa väčšina leteckých spoločností
na stredné trate v rámci Európy. Z hľadiska významu regionálnych letísk ich najdôležitejší
význam je katalytický, teda podnieti turizmus, priemysel a investície v danom regióne, čo
očakávame od letiska Žilina. Informoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR po tlaku,
ktorý vyvíjali 2,5 roka spolu s Letisko Piešťany, pochopilo, že regionálne letiská sú potrebné
a pre budúci rok rozpočtujú pre regionálne letiská namiesto 1 mil. € sumu vo výške 5 mil. €
na ich podporu. Aktuálne informoval, že v týchto dňoch sa pripomienkuje návrh nového
letiskového zákona, ktorý upravuje možnosť poskytovania nových dotácií z úrovne zákona.
Zdôraznil, že je potrebné správne sa rozhodnúť ako ďalej, ako príklad spomenul dopravnú
situáciu na cestách, ktorá bude časom len intenzívnejšia. Na záver dodal, že ak chceme, aby
ľudia prichádzali do nášho regiónu a chceme aby sme mali nemali problém sa dostať do cieľa
ako v modernej krajine, tak toto letisko náš región potrebuje. Poďakoval za pozornosť a je
pripravený na zodpovedanie prípadných otázok.
Predsedníčka sa vyjadrila, že situácia na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa vyvíja
správnym smerom, a preto jej zámerom bolo, aby zastupiteľský zbor dostal ucelenú
informáciu o situácii týkajúcej sa letiska. Pripomenula informácie, ktoré sa šírili uplynulý rok,

o tom, že sa môže stať, že letisko úplne skončí, pretože sa dostane do vlastníctva osôb, ktoré
nemajú záujem o regionálny rozvoj, ale bude ho využívať pre svoje vlastné podnikateľské
aktivity. Uviedla, že odborná pracovná skupina už rok pracuje a výsledok jej práce bude
odprezentovaný na zastupiteľstve v januári 2019. Vyjadrila sa, že sa o tejto téme už dlho
diskutuje, ale museli sme počkať na rozhodnutie ministerstva, či bude mať záujem previesť
akcie letiska bezodplatne alebo za symbolickú kúpnu cenu za 1 €. Uviedla, že až teraz sme
dostali informáciu, že bol odsúhlasený test štátnej pomoci a ministerstvo nemá problém
previesť akcie za 1 €. Zdôraznila, že je teraz na rozhodnutí zastupiteľstva ako sa k veci
postaví. Dnes boli odprezentované základné informácie. Dodala, že na zastupiteľstve v januári
2019 poslanci dostanú na prerokovanie ucelený a kompletný materiál, ako ďalej s letiskom.
Zdôraznila, že ak letisko stratí štatút letiska, už ho nikdy naspäť nezíska.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rudolf Urbanovič,
Ľubomír Bechný, Jozef Grapa a Miroslav Minárčik.
Poslanec Rudolf Urbanovič poďakoval pánovi profesorovi za dobrý technickovizuálny prejav. Vyjadril sa, že mu chýba súčasná ekonomická analýza a informácia o tom, že
keď dôjde k prevodu akcií na samosprávny kraj, aké náklady by boli spojené s týmto
majetkovým prevodom. Rovnako požiadal o informáciu, z akých zdrojov bude samosprávny
kraj financovať tieto náklady. Opýtal sa, či okrem štátu a samosprávneho kraja sú ešte nejakí
iní akcionári v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s..
Prof. Kazda odpovedal na odznené otázky. Vysvetlil, že ekonomická analýza bude
súčasťou materiálov na rokovanie zastupiteľstva v januári 2019. Uviedol, že z hľadiska
finančných nákladov krátkeho predĺženia dráhy je cca 1 mil. €. Vyjadril sa, že je veľmi
dôležité prijať zásadné rozhodnutie naraz, okrem majetkového prevodu aj schválenie
dlhodobého cieľa ako ďalšej vízie s dráhou. Informoval, že majoritným akcionárom je
Ministerstvo dopravy a výstavby SR a do budúcnosti je zámer, aby štát vo forme ministerstva
mal blokačný balík vo veľkosti 34 % a zvyšok by prešiel na samosprávny kraj. Dodal, že ak
sa nájde solídny partner v rámci regiónu, bude sa riešiť situácia aktuálne a hľadať možnosti
vstúpenia do spoločnosti.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Ľubomír Bechný. Opýtal sa, s akými
pravidelnými linkami sa uvažuje okrem linky Žilina – Praha. Ďalej sa opýtal, či sa rokuje aj
s Mestom Žilina, aby aj mesto získalo majetkový podiel na letisku.
Predsedníčka informovala, že pred komunálnymi voľbami diskutovala s viacerými
kandidátmi o rozvoji letiska a všetci sa pozitívne vyjadrili. Dodala, že uvidíme, ako sa
k situácii postavia noví predstavitelia Mesta Žilina. Zdôraznila, že ak by sme teraz chceli
uvažovať o vstúpení Mesta Žilina ako ďalšieho akcionára, v súčasnosti by to veľmi zbrzdilo
proces, ktorý je už naštartovaný a pripravený na ministerstve.
Prof. Kazda doplnil odpovede na odznené otázky poslanca Ľubomíra Bechného.
Opätovne sa vyjadril, že žilinský región je veľmi dobre štruktúrovaný a vyvážený a potreby
biznis sektoru sú iné, ako potreby turistov. Znamená to, že prvé, čo potrebujeme, je napojiť
toto letisko na iné zberné letisko. Informoval poslancov, že Žilinská univerzita v Žiline
v rámci diplomových prác začala analyzovať potreby obchodných cestujúcich aj z hľadiska
destinácií. Dodal, že druhá kategória cestujúcich, ktorej potreby chceme uspokojiť, sú
charterové lety. Ako ďalší dlhodobý cieľ označil zavedenie linky tak, aby bol náš región
otvorený cudzincom, ale to hovorí o časovom horizonte 10 rokov.

Poslanec Jozef Grapa vyjadril presvedčenie, že všetci máme záujem na zachovaní
prevádzky regionálneho letiska. Vyjadril sa, že ako dlhoročne pôsobiaci poslanec tohto
zastupiteľstva bol svedkom toho, ako často sa rokovalo o možnostiach záchrany letiska a
na chvíľku sa to aj podarilo. Zdôraznil, že dnes hovoríme o tom, kto bude financovať
prevádzku letiska. Spomenul dobu, kedy samosprávny kraj mal podstatne vyšší podiel akcií,
aj na dobu, keď sme sa tešili z toho, že sme náš majetkový podiel previedli na štát, pretože
sme nemali dostatok finančných prostriedkov na vykrytie strát. Súčasnú situáciu okomentoval
tak, že teraz nám štát s radosťou vráti tieto akcie za kúpnu cenu 1 €, pretože straty je
nevyhnuté vykryť. Konštatoval, že v súčasnosti sme pred otázkou, čo ďalej. Vyjadril sa, že
letisko potrebujeme, ale bez predĺženia dráhy na 2450 m, aby sme mohli prevádzkovať
pravidelné aj charterové lety, bude letisko stále v strate. Uviedol, že stojíme pred otázkami, či
budeme mať prostriedky na investície a aká vysoká je ročná strata letiska. Túto situáciu
prirovnal k problematike diaľnic, ktoré tiež každý potrebuje a má záujem na výstavbe
a tlačíme na štát ohľadom ich výstavby. Odporučil, aby sme obdobne postupovali aj v tomto
prípade a vynaložili úsilie presvedčiť štát, aby zainvestovalo do tohto letiska. Vyjadril sa, že
je to ťažká cesta, ale štát by sa mal postarať o toto letisko, pretože má obavy z toho, či
samosprávny kraj bude mať finančné zdroje na vykrytie strát prevádzky a na potrebné
investície. Doplnil vyjadrenia pána profesora Kazdu ohľadom zlej načasovanej navigácie.
Dodal, že pravidelná linka Žilina – Praha bola zrušená nielen z dôvodu, že chýbala táto
navigácia, ale aj z dôvodu, že bola neekonomická. K téme, že Žilinský kraj je turisticky
zaujímavý, povedal, že väčšiu časť turistiky evidujeme v regióne Liptova, kde turisti majú
možnosť prilietať na letisko v Poprade, a tí letisko Žilina nebudú využívať. Zdôraznil, že pred
rozhodnutím o tom, či odsúhlasíme majetkový prevod, je potrebné prerokovať finančné
analýzy potrieb finančných prostriedkov na prevádzku a to v horizonte najbližšieho roku, ako
i horizonte ďalších 10 rokov.
Predsedníčka opätovne vysvetlila, že informácie, ktoré dnes na zastupiteľstve sú
predložené, je potrebné vnímať ako úvodné informácie k tomu, aby poslanci mohli v rámci
svojich poslaneckých klubov otvoriť túto tému a diskutovať o nej. Dodala, že ekonomické
parametre budú predložené zastupiteľstvu na prerokovanie na zasadnutí v januári 2019.
Zdôraznila, že v súčasnosti sa nám otvára šanca na záchranu letiska, pretože ďalej by už
nemalo dlhú životnosť. Vyjadrila sa, že v záujme je prijať kvalifikované rozhodnutie na
základe relevantných ekonomických podkladov. Vyjadrila sa, že by jej bolo veľmi ľúto, ak by
zastupiteľstvo nedostalo šancu rokovať o tejto možnosti. Uviedla, že ak by letisko stratilo
štatút medzinárodného letiska, bol by to nezvratný proces.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil poslanec Jozef Grapa.
Odporučil vyvinúť tlak na ministerstvo, aby letisko nestratilo licenciu. Vyjadril sa, že chceme
ísť cestou uhradiť všetky náklady týkajúce sa letiska, pretože ministerstvo nevieme
presvedčiť. Navrhol využiť všetky spôsoby k tomu, aby ministerstvo urobilo všetko pre to,
aby letisko licenciu nestratilo.
Na odznenú faktickú poznámku reagovala predsedníčka. Zdôraznila, že ministerstvo
malo jasne stanovené na základe analýz, ktoré malo k dispozícií, čo ide s letiskom urobiť.
Vyjadrila sa, že sa nám podarilo tento scenár zastaviť a je na rozhodnutí zastupiteľstva, aký
postoj zaujmeme k tomuto problému. Pripomenula informáciu od prof. Kazdu, ktorý povedal,
že sa pripravuje zmena zákona, ktorá umožní čerpanie dotácií tak, aby to nebola neoprávnená
štátna pomoc. Zdôraznila, že zmeny sa chystajú. Konštatovala, že doterajší záujem

ministerstiev ohľadom rozvoja letiska bol naozaj minimálny, a preto si nerobme ilúzie, že na
základe podnetu samosprávneho kraja, ministerstvo zmení názor.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Miroslav Minárčik. Poďakoval pánovi
prof. Kazdom a všetkým, ktorí pripravili materiál a ktorý vníma ako prvotné informácie.
Vyjadril sa, že si je vedomý toho, že nielen región Bytča ale aj celý kraj je lídrom
v turistickom ruchu. Uviedol, že s pani predsedníčkou sa zúčastnil slávnostného otvorenia
nového závodu v Bytči, a preto záchranu letiska vníma ako dôležitú nielen pre rozvoj turizmu
ale aj zamestnanosti. Vyjadril sa, že sa bude pokračovať v rokovaniach a bude sa riešiť ďalšie
financovanie. Odporučil nezahodiť jedinečnú šancu na záchranu letiska. Vyjadril sa, že túto
aktivitu určite podporí.
S faktickými poznámkami na vystúpenie poslanca Miroslava Minárčika sa prihlásili
poslanci Ján Marosz a Ján Blcháč.
Poslanec Ján Marosz tlmočil poslancom vyjadrenie honorálneho konzula Kórejskej
republiky pána Oldřicha Kovářa, ktorý sa vyjadril, že Kórejci majú záujem, aby letisko
fungovalo. Dodal, že si vedia predstaviť centrum robotizácie a výskumné vývojové centrá
v tomto regióne. Ako druhý príklad spomenul, že investori Viedenského letiska, ktorí majú aj
Košické letisko, ktoré považujeme za dobré, zdravé a fungujúce, prejavujú záujem o naše
letisko. Dodal, že majú také rasty, že vzdialenosť Žilina – Viedeň pre nich nehrá rolu, vedia
sa zúčastniť a investovať. Na záver sa vyjadril, že túto vec môžeme vnímať veľmi pozitívne.
Poslanec Ján Blcháč sa vyjadril, že fungujúce letisko je potrebné zachovať. Zdôraznil,
že k záverečnému rozhodnutiu zastupiteľstva je nevyhnutné, aby poslanci mali dostatok
informácií ohľadom ekonomiky. Zdôraznil, že budeme musieť citlivo zvažovať výšku
výdavkov, ktoré si bude vyžadovať prevádzka letiska, pretože samosprávny kraj má svoje
kompetencie, ktoré je povinné zabezpečovať. Poďakoval za prezentáciu, ktorá
sprostredkovala veľa informácií, na základe ktorých už môžu začať diskutovať
a prerokovávať túto problematiku.
Na záver rozpravy vystúpil prof. Kazda. Vyjadril súhlas s obsahom odznených
príspevok. Stotožnil sa s názorom, že ideálny stav by bol, ak by štát investoval. Ako príklad
spomenul Poľsko, odlety z Krakowa, z Katowic a spomenul aj letisko Radom, ktoré je vo
vzdialenosti 100 km a cca hodina od Waršavy a aj napriek tomu, Poľská republika investovala
do neho, pretože prínosy sa prejavujú hlavne na úrovni štátu. Vyjadril sa, že je trestné, že
Slovenská republika nemá stratégiu rozvoja leteckej dopravy. Ako príklad spomenul susednú
Českú republiku, ktorá má spracovanú stratégiu na úrovni ako má byť. Vyjadril sa
v stručnosti k ekonomickým nákladom. Informoval, že po znížení nákladov z cca 1,2 mil. € sa
dostalo letisko za posledné roky do stavu, že na prevádzku je ročne potrebné doplácať
cca 160 tis. €. Dodal, že táto suma je cca 1 % zo sumy, ktorou samosprávny kraj dotuje
hromadnú dopravu. Či je to málo alebo veľa, je na posúdení zastupiteľstva. Dodal, že je to
suma, ktorá je potrebná na udržanie prevádzky letiska. Poďakoval za pozornosť.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu bez hlasovania. Opätovne požiadala poslancov, aby
informácie vnímali ako prvotné v záujme vyvolať diskusiu o téme. Odporučila poslancom,
aby si tiež zisťovali informácie, aby sa vedeli čo najlepšie rozhodnúť.

K bodu 6
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík predložil Stanovisko
hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2019. Informoval, že predkladaný materiál pozostáva z dvoch
základných častí. Prvou je, či tento návrh spĺňa všetky zákonné náležitosti, hlavne náležitosti
zákona č. 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. V úvode bolo potrebné skontrolovať, či je zostavený tak ako,
hovorí zákon, či ja tam aj programový rozpočet. Táto časť bola splnená. Dodal, že aj
výdavková časť rozpočtu súhlasí s programovou časťou. Ďalej je v materiáloch uvedený
bežný rozpočet. Zákon uvádza, že musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. V tomto prípade je
bežný rozpočet prebytkový vo výške 15,5 milióna eur. Kapitálový rozpočet je schodkový.
V tomto prípade zákon hovorí, že ak je kapitálový rozpočet schodkový, musí byť krytý
prebytkom finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu. Dodal, že je skutočne krytý
prebytkom finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu a celkový rozpočet je
vyrovnaný. Skonštatoval, že kontrola nezistila žiadne pochybenie pri zostavovaní návrhu
rozpočtu a, že príjmy rastú. Najväčšia záťaž v tomto rozpočte je navýšenie miezd o 10%
a plus navýšenie minimálnej mzdy. Ďalej je uvedený popis daňových príjmov, ktorý je
konzervatívny a nárast daňových príjmov oproti očakávanej skutočnosti tohto roku ako je
zaznamenané v grafe. Nedaňové príjmy tvoria zväčša príjmy zo sociálnych zariadení, granty
a transfery, kde najväčšiu časť tvorí školstvo. Ďalej je uvedený prehľad bežných výdavkov,
kde najväčší nárast je na sociálnom zabezpečení. Pri kapitálovom rozpočte je zhrnutých
celkovo 39 800 000 eur najzákladnejšie akcie. Pokles kapitálových akcií v jednotlivých
odboroch vznikla preto, lebo tá časť, ktorá sa čerpala už nie je a je tam menšia možnosť
čerpania úveru. Najväčšiu časť tvoria eurofondy, ktoré sú čerpané z Európskej banky rady
Európy. Tam sa nachádza najväčšia časť, tých 18 miliónov, krytá z tohto úveru. Nakoniec
skonštatoval, že predložený návrh rozpočtu ŽSK na rok 2019 spĺňa všetky zákonné
ustanovenia všetkých dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predsedníčka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili poslanec
Michal Slašťan.
Poslanec Slašťan vyslovil súhlas s vyjadreniami hlavného kontrolóra. Dodal, že
rozpočet je vyrovnaný, zostavený zodpovedne a nemá k nemu viac čo dodať. Upresnil, že
niektoré zmeny sa budú robiť po záverečnom účte alebo v januári. Dodal, že finančná komisia
jednomyseľne podporila, aby zastupiteľstvo schválilo tento návrh rozpočtu.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu k tomuto bodu a dala hlasovať o predloženom
stanovisku hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.

Uznesenie 9/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.

Výsledok hlasovania 5:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 7:
Ing. Katarína Gazdíková riaditeľka odboru ekonomického (ďalej len ,,riaditeľka
odboru ekonomického“) predložila Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky
2019 – 2021. Informovala, že návrh rozpočtu je zostavený v súlade zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy i územnej samosprávy a je vyrovnaný. Rozpočet je zostavený na
trojročné obdobie. Na rok 2019 je záväzný. Na ďalšie dva roky 2020 a 2021 majú
rozpočtované príjmy a výdavky informatívny charakter. Rozpočet je spracovaný do
programovej štruktúry. V obsahu sú údaje o zámeroch, cieľoch samosprávneho kraja, ktoré sú
rozčlenené do desiatich jednotlivých programov. Ďalej uviedla, že sa predpokladá, že ŽSK
dosiahne v roku 2019 celkové príjmy a výdavky vo výške 211 869 000 eur. Oproti rozpočtu
v roku 2018 ide tak o navýšenie celkového rozpočtu o 9,43 %. Nárast rozpočtu príjmov
vychádza najmä z predikcie vyššieho výberu daní z príjmu fyzických osôb a tiež zo zapojenia
finančných prostriedkov u úveru a rezervného fondu. Dodala, že bežný rozpočet je
prebytkový, bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 184 298 805 eur, bežné výdavky
v objeme 168 732 272 eur. Prebytok bežného rozpočtu je v objeme 15 566 533 eur.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Kapitálové príjmy sa rozpočtujú v objeme
100 000 eur, kapitálové výdavky v objeme 39 703 000 eur a schodok kapitálového rozpočtu je
v objeme 39 703 225 eur. Skonštatovala, že vzhľadom na deficit bilancie bežného
a kapitálového rozpočtu v objeme 24 136 692 eur, sa predpokladá čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu a úveru. V návrhu rozpočtu 2019 sa rozpočtujú bežné príjmy
v objeme 184 298 805 eur, čo znamená nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018
o 7,23%. Najvyššiu časť bežných príjmov 59,77% predstavujú daňové príjmy, ktoré sa
rozpočtujú v objeme 110 149 000 eur. Tento objem predstavuje 9% nárast oproti očakávaným
daňovým príjmom. V roku 2018 ide o nárast v absolútnej hodnote o 9 124 000eur. Pri
plánovaní daňových príjmov sa vychádzalo zo septembrovej prognózy inštitútu finančnej
politika pri rozpočtovaní položky sa k nej pristupovalo konzervatívne. Ďalej informoval, že
medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóz
daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2018 na úrovni 4,1%,
v roku 2019 na úrovni 4,5%, pričom nenaplnenie tohto odhadu sa prenesie do nižšieho výnosu
daňových príjmov. Nedaňové príjmy sa rozpočtujú v objeme 13 931 863eur, tento objem
predstavuje 7,5% bežných príjmov. Sú to príjmy z administratívnych a poplatkov iných
platieb, predovšetkým na úseku sociálneho zabezpečenia a vzdelávania. Informovala, že
bežné granty a transfery sa rozpočtujú v objeme 60 217 942 eur. Predstavujú 32% bežných
príjmov, sú druhou najvýznamnejšou zložkou bežných príjmov rozpočtu kraja. Z nich
najväčší podiel predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na financovanie
prenesených kompetencií na úseku vzdelávania. Je to objem 59 915 642 eur. Príjmové
finančné operácie na rok 2019 sa rozpočtujú v objeme 27 470 442 eur. Z tohto objemu
predstavuje zostatok nedočerpaného úveru Rozvojovej banky Rady Európy 6 470 000 eur.
Rezervný fond 3 milióny a predpokladané čerpanie novej tranže úveru z Rozvojovej banky
Rady Európy v objeme 18 miliónov eur na financovanie investičných akcií projektov, ktoré
budú financované z eurofondov. Čerpaním tohto úveru nezvýši úverovú zaťaženosť. Bežné
výdavky v objeme 168 732 000 eur tvoria 79,63% z výdavkov rozpočtu na rok 2019.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 ide o nárast o 7,81%. Výrazný dopad na
zvýšenie rozpočtu v oblasti bežných výdavkov bolo premietnutie zvýšenia minimálnej mzdy

a valorizácie platov zamestnancov od 1. januára 2019 o 10%. Rozpočet bežných výdavkov je
teda krytý vlastnými zdrojmi a zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Najvyšší podiel na celkovom
objeme bežných výdavkov má oblasť vzdelávania. Je to 71 960 849 eur a predstavuje podiel
42,65% na výdavkoch. V oblasti sociálneho zabezpečenia je objem výdavkov 45 126 270 eur,
čo predstavuje 26,74%. V oblasti dopravy 29 055 000 eur, čo predstavuje málo cez 17%.
V oblasti kapitálových výdavkov v roku 2019 sa predpokladá čerpanie v objeme 39 803 000
eur. Z celkového rozpočtu ŽSK tvoria tieto výdavky 18,79%. Čerpanie kapitálových
výdavkov je kryté najmä z daňových príjmov v objeme 12 200 000 eur, z rezervného fondu
3 milióny a z prostriedkov úveru 24 470 000 eur. Najviac finančných prostriedkov v oblasti
kapitálových výdavkov je rozpočtovaných v oblasti eurofondových projektov. Je to 55%.
V kapitálových výdavkoch na rok 2019 sú to najmä rozpočtované investície, ktoré
prechádzajú ako nedokončené z roku 2018. A tie, pre ktoré je pripravená projektová
dokumentácia a investície, pri ktorých prebieha verejné obstarávanie. Výdavkové finančné
operácie na rok 2019 sú rozpočtované v celkovom objeme 3 333 000 eur. Sú to splátky
poskytnutých návratných zdrojov financovania úverov a výdavkové prebytkom bežného
rozpočtu. Nakoniec dodala, že návrh rozpočtu tak ako bol predložený, bol podporený
všetkými komisiami.
Predsedníčka otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásili
predsedníčka a poslanci Ľubomír Kubáň, Branislav Tréger, Martin Barčík, Rudolf Urbanovič
a Ján Blcháč.
Predsedníčka prečítala pozmeňujúci návrh. V súvislosti so schválením návrhov
dodatkov k zriaďovacím listinám rozpočtových organizácií, čo sú Gymnázium Námestovo,
Obchodná akadémia Ružomberok, Centrum sociálnych služieb Straník, Centrum sociálnych
služieb Trojlístok, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné od
1.1.2019 to je Centrum sociálnych služieb Zákamenné. Mení sa ich forma hospodárenia
z rozpočtových na príspevkové. Je nutná úprava návrhu rozpočtu na rok 2019 a to zníženie
celkového rozpočtu o 1 229 061 eur. Na strane príjmov táto zmena predstavuje zníženie
v oblasti nedaňových príjmov o 1 229 061 eur. Na strane výdavkov zníženie bežných
výdavkov o túto sumu. Z dôvodu úpravy, teda zníženia bežných výdavkov vyššie uvedených
organizácií, v súvislosti so zmenou ich hospodárenia z rozpočtových na príspevkové, dôjde
k zníženiu hodnoty príslušných položiek programového rozpočtu a to programu 6
Vzdelávanie a programu 8 Sociálne služby. Pre Gymnázium Námestovo sa znížia nedaňové
príjmy o mínus 2300 eur, bežné výdavky mínus 2300 eur. Obchodná akadémia Ružomberok
mínus 1834 eur, bežné výdavky mínus 1834 eur. Jazyková škola pri Gymnáziu Námestovo
mínus 27 000 eur, 700 eur nedaňové príjmy, bežné výdavky mínus 27 700 eur. Centrum
sociálnych služieb Straník, nedaňové príjmy mínus 455 105 eur, bežné výdavky mínus 455
105 eur. Centrum sociálnych služieb Zákamenné, mínus 462 514 eur, bežné výdavky 462 514
eur. Centrum sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok mínus 279 610 eur, bežné výdavky
mínus 279 610 eur. Na záver skonštatovala, že je to iba pozmeňovací návrh, ktorú si
vyžiadala zmena dodatkov k zriaďovacím listinám spomínaných rozpočtových organizácií.
Vzhľadom k tomu, že všetky prechádzajú na príspevkové organizácie, je potrebné ešte
zabezpečiť aj zmenu rozpočtových kapitol na strane príjmov. Čo znamená, že to nebudú
príjmy ŽSK, ale jednotlivých organizácii. Zároveň sa ospravedlnila, že bola snaha dať do
všetkých klubov pozmeňovací návrh, jedine do poslaneckého klubu SMER nestihla prísť.
Dodala, že je to len technická zmena.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa vyjadril k návrhu rozpočtu ŽSK na roku 2019 – 2021.
V prvom rade ocenil a poďakoval všetkým, kto sa podieľal na príprave materiálu po

legislatívnej, vecnej a obsahovej stránke. Uviedol, že v príjmovej časti rozpočtu k bežným
a kapitálovým príjmom nemal žiadne otázky. Svoje otázky smeroval k výdavkovej časti a ku
kapitálovým výdavkom k programu Vzdelávanie a Kultúra. Pripomenul, že na poslednom
zasadnutí zastupiteľstva prijali uznesenie, kde sa stavebné úpravy Gymnázia Štefana Moyzesa
presunuli z roku 2020 do roku 2019. Pri prezeraní materiálu, zistil, že predmetná investičná
akcia sa nenachádzala v registri investícii. Na komisii školstva a športu bol informovaný, že
pri úpravách rozpočtu bude táto úprava zaradená. Z politického grémia mu bolo povedané, že
daná akcia, by sa mala realizovať z úverových prostriedkov. Preto sa opýtal na túto investíciu,
ktorá je pre neho veľmi dôležitá, či bude zaradená a z akých finančných prostriedkov bude
dodotovaná. Ďalšiu otázku smeroval ku kapitole Kultúra. Uviedol, že v septembri sa
schvaľoval návrh investičných zámerov na roky 19- 21. Za okres Ružomberok boli zaradené
investičné akcie ako je Liptovské múzeum, Obnova objektov, Archeologický skanzen
Havránok, Liptovské múzeum – Obnova hradu Likava. Opýtal sa aké sú dôvody nezaradenia
schválených investičných zámerov do rozpočtu, a či nie je možnosť ich financovať napríklad
z grantových prostriedkov.
Riaditeľka odboru ekonomického uviedla k otázkam poslanca Ľubomíra Kubáňa, že
pokiaľ ide o celkovú výšku kapitálových výdavkov, boli limitovaní v objeme prebytkom
bežného rozpočtu objemom rezervného fondu a možnosťami, ktoré majú z existujúcich
úverov. Úvery sú načerpané zo zdrojov Banky Rady Európy. Ostávajú ešte malé časti,
z ktorých sa budú financovať investície v oblasti dopravy a v oblasti zdravotníctva. K
investíciám, na ktoré sa pýtal poslanec Kubáň, uviedla, že sa plánujú realizovať z nového
úveru, ktorý sa plánuje prijať v roku 2019. Ten však ešte nie je predmetom tohto návrhu
rozpočtu. O úver sa budú uchádzať u jednej z komerčných bánk, ale bude z grantového
programu Európskej banky pre Obnovu a rozvoj. A to z ďalšej fázy projektu MunSEFF, ktorá
poskytuje zdroje na zvyšovanie energetickej účinnosti objektov v municipálnom sektore aj
s výhodným grantom. Čo znamená, že do tohto úveru, ktorý by sa mohol získať v maximálnej
výške 5 miliónov eur, sa zapoja práve tie školy, ktoré spomínala. Ďalšie investície, ktoré sa
nenachádzajú v návrhu rozpočtu, ale sú už rozpracované a je ich treba dokončiť v priebehu
prvého štvrťroka alebo polroka 2019, budú zaradené do rozpočtu s vysokou prioritou. Budú
predmetom zmien rozpočtu, ktorý sa bude realizovať pri schvaľovaní záverečného účtu
budúci rok.
Poslanec Tréger upozornil na príjmovú časť rozpočtu a to na kapitálové príjmy. Dodal,
že sú veľmi podhodnotené. Hociktoré okresné mesto má kapitálové príjmy na vyššej úrovni
ako ŽSK. Predpokladá, že sa robí nejaká inventúra majetku a tu sa stráca minimálne trikrát.
Po prvé, že sa to stráži alebo temperuje a podobne, sú tam náklady na to čo sa nepotrebuje. Po
druhé sú to pravdepodobne devastačné vplyvy ako sú klimatické veci. A po tretie je to príjem
do kasy. Preto navrhol, aby sa zvýšil príjem rozpočtu a v prípade, že sa spraví nejaký audit,
urobia sa aj súpisy dubiózneho majetku. Poslanci z každej oblasti, by sa zaradili do komisie,
ktorá by okrem majetkárov posudzovala tento dubiózny majetok. Pretože v rámci územia
majú najlepší prehľad, či to potrebuje právnická, fyzická osoba a vedia dohodnúť
dohadovacie konania. Takto chce rozpočtu pomôcť aj kraju, aby sa na jednej strane odľahčil,
a na druhej strane, aby sme sa tie príjmy zúžitkovali. Dodal, že je to len technická záležitosť.
Riaditeľka odboru ekonomického doplnila, že aj v tejto oblasti sa pristúpilo
pri tvorbe rozpočtu konzervatívne. Nerozpočtovalo sa teda nič, čo zatiaľ nie je k dispozícii.
Ak sa prostriedky získajú, tak vtedy sa rozdelia a použijú. Dodala, že čo sa týka spomínaného
dubiózneho majetku súhlasí s poslancom Trégerom. A je to potrebné veľmi dôkladne

zanalyzovať a hľadať využiteľnosť toho majetku, ktorí máme. A predávať skutočne iba ten
majetok, ktorí nemá žiadnu využiteľnosť pre kraj.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Grapa. Skonštatoval, že keď je rozpočet
tvorený konzervatívne, budú možno väčšie príjmy ako sa očakáva. Nie sú tam vykryté dotácie
do autobusovej dopravy asi o 2 milióny eur, lebo už by neostalo na kapitálky. Dodal, že na to
upozorňoval, že sa to bude musieť budúci rok vykryť. Lebo sa konci platnosť zmlúv
s verejnými dopravcami. Treba tam, vykryť 2 milióny, aby si nenárokovali nejaké penále.
Dodal, že pri záverečnom účte sa bude tým viac zapodievať. Teraz treba, aby bol vyrovnaný
rozpočet podľa zákona. Niektoré položky nie sú vo výdavkovej časti, ale verí že budú vykryté
zvýšenými príjmovými časťami.
S ďalšou faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Tréger. Uviedol, že máme
zásady hospodárenia majetku a nikto nechce hovoriť o výpredaji. Alebo o nehospodárnom
nakladaní. Dodal, že treba hýbať zadkom, aby sa zbytočne z jedného vrecka peniaze nedávali
a do druhého nedostávali.
Predsedníčka uviedla, že víta iniciatívu poslanca Trégera. Tiež postrehla veľmi
zanedbanú prácu s majetkom na ŽSK. Preto sa naštartoval elektronický systém pasportizácie.
Plánuje sa urobiť kompletnú analytiku, aby sa mohol urobiť jasný plán a vízia, čo treba urobiť
s majetkom. Na záver poďakovala za podnet o regionálnych komisiách.
Poslanec Barčík ocenil, že sa dáva čoraz viac peňazí do sociálnej oblasti na mzdy,
lebo tam je stále málo. Ďalej ocenil, že sa podarilo vyčleniť 30 000 eur na Centrum
sociálnych služieb Letokruhy na Karpatskej ulici, na stavebné úpravy kúpeľne. Uviedol, že
keď sa schvaľovali investície na tento rok, tak tam bola uvedené aj kuchyňa v tomto istom
zariadení, pretože je taktiež v katastrofickom stave. Bolo to odhadnuté na cca 100 000 eur, ale
dostal informáciu, že sa to zrealizuje pri nejakej ďalšej rozpočtovej zmene.
Poslanec Urbanovič uviedol, že návrh rozpočtu ŽSK je v súlade so zákonom.
Rešpektuje to, že každý poslanec by vo svojom regióne chcel dosiahnuť viac, ale treba
zohľadňovať aj možnosti ŽSK, čo sa týka rozpočtu. Ďalej dodal, že sa prikláňa k návrhu
poslanca Trégera. Treba vypracovať nejaký jasný dokument, ktorý sa bude zaoberať
prebytočným majetkom ŽSK a odtiaľ by sa odvíjal predaj tohto majetku. Z čoho by vyplynul
väčší príjem kapitálových príjmov. Skonštatoval, že čo sa týka Strednej zdravotnej školy
v Liptovskom Mikuláši, čakal väčšiu rozpracovanosť. Lebo už dávnejšie s poslancami
z Liptovského Mikuláša upozorňujú na negatívnu stránku tejto školy. Študenti sa vzdelávajú
v nevyhovujúcich priestoroch a treba to čo najskôr vyriešiť. V rozpočte je vyčlenených cca
100 000 eur a čerpanie úveru mu nedáva dostatočnú záruku, že sa to urýchlene a promptne
bude riešiť. Dúfal, že s prácami sa začne už na jar alebo po skončení školského roka
2018/2019. Ale tak ako to vyzerá, to bude veľmi ťažké a asi ani reálne. Čo ho veľmi mrzí,
lebo si myslel, že v lete už začne veľká rekonštrukcia školy. Zároveň dodal, že verí, že
vedenie ŽSK urobí všetko preto, aby sa študenti mohli vzdelávať v dôstojných podmienkach.
V rámci rozpočtu požiadal do budúcnosti, ak bude vypracovaný návrh rozpočtu na ďalšie
roky, doplniť do častí, kde sú rozpracované jednotlivé programy, očakávanú skutočnosť. Aby
sa dalo konkrétne porovnať, v čom sa rozpočet navyšuje. Či je to cestovný ruch alebo
reklama, teda v ktorých konkrétnych častiach oproti predchádzajúcim rokom. Aby poslanci
mali lepší prehľad a mohli lepšie porovnávať, v ktorých častiach sa rozpočet navyšuje. Lebo
takto je to vysvetlené všeobecne, čo sa bude navyšovať, ale nedá sa to konkrétne porovnať.

S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Barok. Uviedol, že poslanci za horný
Liptov podpísali list, ktorý pán poslanec Blcháč doručil predsedníčke. V ňom bolo, že žiadajú
urýchlené dofinancovanie Strednej zdravotnej školy v Liptovskom Mikuláši. Keďže sa to
v rozpočte nenachádza a je to pod programom MunSEFF. Poprosil o vysvetlenie, aké kroky
už boli podniknuté a či to naozaj bude takto realizované. Ak áno, potom budú všetci súhlasiť.
Riaditeľka odboru ekonomického informovala, že o úvere už rokovala s bankou,
ktorá financuje ŽSK, teda je to Slovenská sporiteľňa. Uzatvorenie zmluvy je vo vysokom
štádiu rozpracovateľnosti. Tá umožní čerpať prostriedky z programu MunSEFF. Očakávajú sa
práce na úverovej žiadosti už začiatkom roka. Z čoho vyplýva, že v prvom alebo v druhom
kvartáli sa bude už pracovať na úvere. Prijatie úveru bude odsúhlasovať zastupiteľstvo.
Dodala, že nie je to niečo, čo by sa ťahalo na koniec roka.
Vedúca oddelenia investícií Zuzana Franková (ďalej len ,,vedúca oddelenia
investícií“) informovala, že sa pripravuje súťaž k stavebnej časti a bude vypísané verejné
obstarávanie na celý objem prác. Peniaze, ktoré sú navrhnuté, sú naplánované na začiatok,
Dodala, že predpokladá, že začať by sa malo niekedy v lete a do roka by to malo byť hotové.
Poslanec Blcháč uviedol, že majú pred sebou najdôležitejší dokument rokovania
zastupiteľstva. Dodal, že sa rozpočet pravidelne upravuje a inovuje, tak ako ide vývoj. Ocenil,
na strane 25 v materiáloch, v rámci kapitálových výdavkov, že sa budú vyčleňovať
prostriedky na vypracovanie okrem iných aj Vážskej cyklodopravnej trasy. Dodal, že je to
veľmi potrebná záležitosť a budú sa radi podieľať na spracovaní tejto technickej štúdie
nejakým spôsobom. Ďalej uviedol, že žiaci Strednej zdravotnej školy v Liptovskom Mikuláši
sú od septembra v náhradných priestoroch v budove bývalého bankového inštitútu.
Predpokladá, že tie dva roky tam vydržia. Poďakoval za informáciu, že je to už v štádiu
prípravy verejného obstarávania. Ďalej sa opýtal predsedníčky, či už je hotový posudok
z Ústavu súdneho inžinierstva a kedy môžu očakávať, že bude vyhlásené verejné
obstarávanie, lebo čas beží rýchlo a situácia je dlhodobo neudržateľná. Náhradné riešenia je
však k dispozícií. Dodal, že by chcel poznať odpovede na dve otázky. Či už je hotový
posudok Ústavu súdneho inžinierstva na projektovú dokumentáciu a kedy možno očakávať
reálne začiatok verejného obstarávania.
Predsedníčka uviedla, že nemá zatiaľ vedomosť o príchode tohto posudku. Takže
s vysokou pravdepodobnosťou ho ešte nemajú a verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené
do konca roka.
S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Slašťan. Uviedol, že na finančnej
komisii venovali rozpočtu maximálny čas. Špeciálne preberali tie školské zariadenia
v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Dodal, že vo finančnej komisii sa bude tomuto aj
inému venovať maximálnu pozornosť. Nakoniec poďakoval za poslancov, vedeniu kraja
a zamestnancom, ktorí vypracovali naozaj kvalitný rozpočet.
Predsedníčka pripomenula, že sa nereagovalo na podnet poslanca Urbanoviča.
Programovaný rozpočet, plánovanie, manažment a kontrola, to navýšenie o 10 miliónov je
z dôvodu čerpania eurofondov.

Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala hlasovať najskôr k pozmeňujúcemu bodu,
ktorý súvisí so zmenou dodatkov k zriaďovací listinám rozpočtových organizáciám, ktorý
prechádzajú z rozpočtovej formy na príspevkovú.

Uznesenie 4/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 5 Centra sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník
335/24, 010 03 Žilina, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej
na príspevkovú.

Uznesenie 5/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 7 TROJLÍSTKA – centra sociálnych služieb, Riadok
8, 034 01 Ružomberok, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na
príspevkovú.

Uznesenie 6/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný
Koniec 559/55, 029 56 Zákamenné, kde sa mení forma hospodárenia organizácie
z rozpočtovej na príspevkovú.

Uznesenie 7/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019

zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 Gymnázia Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23,
029 01 Námestovo, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na
príspevkovú.

Uznesenie 8/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
schvaľuje
s účinnosťou od 1. januára 2019
zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 3 Obchodnej akadémie, Scota Viatora 4,
034 01 Ružomberok, kde sa mení forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej
na príspevkovú.

Výsledok hlasovania 6:

Za: 54 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Ďalej dala hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
na roky 2019 – 2021 v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu.

Výsledok hlasovania 7:

Za: 54 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 8
Riaditeľ odboru dopravy Ivan Mokrý predložil Návrh investičných zámerov na úseku
dopravy pre rok 2019 – 2021. Vyjadril sa, že cieľom spracovaného predloženého dokumentu
je zabezpečenie včasnej prípravy stavieb, t. j. zadanie, vypracovanie projektových
dokumentácií, vybavovanie stavebných a iných zákonných povolení potrebných pre ich
realizáciu a vypracovanie návrhov na zaradenie stavieb na realizáciu. Dodal, že následne
každoročne pri príprave návrhu rozpočtu budú predkladané návrhy na schválenie finančných
prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie a následnú realizáciu stavieb. Informoval,
že tento dokument bol dopracovaný na základe už predloženého dokumentu na prípravu
realizácie ostatných investičných akcií v rámci samosprávneho kraja, ktorý bol prerokovaný
na predchádzajúcom zastupiteľstve. Dodal, že materiál je spracovaný na základe podkladov
od správcu ciest II. a III. triedy. Zdôraznil, že ide o otvorený materiál, ktorý sa bude priebežne
aktualizovať na základe požiadaviek zo stavu ciest.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ján Podmanický.
Poslanec Ján Podmanický poďakoval podpredsedovi Igorovi Janckulíkovi
aj generálnemu riaditeľovi SC ŽSK. Spresnil, že spolu hovorili o jednej veľkej investičnej
akcii, ktorá nás bude v nasledujúcich rokoch čakať a ktorá súvisí s odkanalizovaní strednej

častí Kysúc. Vyjadril sa, že v nasledujúcich rokoch bude treba postupne pristúpiť
k asfaltaciám jednotlivých poškodených ciest II. a III. triedy v plnom profile. Ocení
konštruktívny prístup. Spomenul obdobie, kedy sa tieto opravy riešili v iných oblastiach
samosprávneho kraja.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 11/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predložený návrh investičných zámerov na roky 2019 - 2021 s cieľom zabezpečenia včasnej
prípravy stavieb. Príprava odborných štúdii a projektovej dokumentácie bude hradená
z finančných zdrojov v rozsahu schválených finančných prostriedkov na daný rok. Konkrétne
finančné prostriedky na realizáciu stavieb budú schvaľované rozpočtom Žilinského
samosprávneho kraja pre daný rok a v jeho jednotlivých úpravách.
Výsledok hlasovania 8:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 9
Riaditeľka odboru školstva a športu Janka Školová predložila návrh Dodatku č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015
o
poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. Informovala, že
dôvodom predloženia návrhu je 10 % navýšenie tarifných platov vrátane odvodov pre
pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení, navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov vyplývajúcich z kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, zvýšenie minimálnej mzdy od 1. 1. 2019, zaokrúhľovali sa
normatívy na celé eurá a posledná zmena sa týkaj jazykovej školy v Žiline, pre ktorú sa
navýšil normatív v záujme dostatočné pokrytia požiadaviek školy. Na záver dodala, že
účinnosť dodatku sa navrhuje do 1. januára 2019.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 12/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja s účinnosťou
od 1. januára 2019.
Výsledok hlasovania 9:

Za: 47 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 10
Riaditeľka kancelárie predsedníčka Miriam Šuteková (ďalej len „riaditeľka kancelárie
predsedníčky“) predložila návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Žilinského samosprávneho kraja číslo 28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského
samosprávneho kraja. Vyjadrila sa, že cieľom predloženého dodatku je zlepšenie procesu
udeľovania Ceny Žilinského samosprávneho kraja ako najvyššieho ocenenia, ktoré
samosprávny kraj udeľuje. Uviedla, že ďalším cieľom je zdôraznil významnosť ocenenia
Pamätnej plakety s jej prepojením na finančnú odmenu. Informovala, že navrhovaným
dodatkom sa zvyšuje počet členov komisie, ktorá posudzuje návrhy na udeľovanie ocenení
a navrhuje sa spojenie udelenia ocenenia Pamätná plaketa s finančnou odmenou
vo výške 500 €.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 13/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou
od 1. januára 2019.
Výsledok hlasovania 10:

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

zdržalo sa: nikto,

Poslanec Miroslav Minárčik avizoval, že mu zlyhalo hlasovacie zariadenie a oznámil, že
hlasoval spôsobom „Za“.

K bodu 11
Riaditeľka kancelárie predsedníčky predložila Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja. Týmto navrhovaným novým VZN by sa nahradili pôvodné VZN ŽSK č. 46/2016

a VZN č. 51/2018. K spracovaniu návrhu tohto VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK
Úrad ŽSK pristúpil z týchto dôvodov:
- sprehľadnenia, aktualizácie a zároveň zosúladenia jednotlivých ustanovení aktuálnych
VZN ŽSK č. 46/2016 a VZN č.51/2018 v znení neskorších dodatkov s platným
právnym stavom, ktoré si vyžiadala ich realizácia v praxi,
- vytvorenia schémy dotačného systému ŽSK, ktorá bude : konzistentná a prehľadná,
- zlúčenia 2 súčasných systémov (46/2016 a 51/2018) a doplnenie o participatívny
rozpočet ako formu dotácie, o ktorej bude rozhoduje verejnosť(občania ŽSK),
- vytvorenia jednoduchšieho a prehľadnejšieho systému pre žiadateľa (úspora času
a rýchlejšie vybavenie procesu zo strany úradu).
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň,
Rudolf Urbanovič,
Poslanec Ľubomír Kubáň informoval, že s poslancom Bechným doručili asi pred
troma mesiacmi návrh hodnotiacich kritérií pri prerozdeľovaní dotácií. Ich primárnym cieľom
bola čo najväčšia objektívnosť a odbornosť a transparentnosť pri prerozdeľovaní dotácií.
Vyslovil spokojnosť, že vedenie župy zapracovalo pár pripomienok z hodnotiacich kritérií do
participatívneho rozpočtu a vytvorilo tak tri nezávislé dotačné programy. Individuálne
dotácie, participatívny rozpočet a dotácie pre regióny. Dodal, že ako za veľké pozitívum
hodnotí zavedenie čestného vyhlásenia prijímateľa, kde sa odbremení žiadateľ od rôznych
zlých potvrdení, ktoré boli pre nich obtiažne. Ďalším pozitívom je to, že akcia alebo podujatie
môže byť uskutočnené až do konca kalendárneho roka. V dôvodovej správe sa dočítal, že
bude pre žiadateľov vypracovaný nejaký manuál. Dodal, že by bol rád, aby bol tento manuál
predložený žiadateľom, keď sa budú schvaľovať jednotlivé výzvy na jednotlivé podprogramy.
Vo výzvach bude schválená maximálna aj minimálna výška pre dotácie pre regióny. Ďalej sa
opýtal, kedy ŽSK predpokladá schválenie výziev. Nakoniec dodal, že sa po roku môžu vrátiť
k celému VZN, kde to môžu vyhodnotiť, ktoré z programov sú vyhovujúce, a ktoré sa
osvedčili.
Predsedníčka informovala, že výzvy by mali ísť hneď v januári, aby bol dostatočný
priestor na spracovanie. Aj čo sa týka manuálu a všetkých informácií, ktoré sú potrebné. Bude
sa dbať na to, aby to bolo naozaj všetko komplexné na webovej stránke a ľahko dohľadateľné.
Poslanec Urbanovič uviedol, že je to taký inovatívny prvok - participatívny rozpočet
v rámci ŽSK. Informoval, že tento participatívny rozpočet zaviedli aj v Liptovskom Mikuláši
v roku 2015. Majú s tým už určité skúsenosti a sám je zvedavý ako to bude prebiehať v rámci
kraja. Ako budú nastavené pravidlá, ako sa budú občania zapájať. Dodal, že ako mesto majú
50 000 eurový rozpočet. Myslí si, že v rámci kraja je to relatívne pre neho nízka suma.
V rámci pilotného projektu ŽSK sa mu to páči. Mrzí ho však, že sa to urobilo na úkor toho, čo
sa vo finančnej komisii dohodli a snažili sa o navýšenie možnosti pre jednotlivé výzvy
o 100%. Snažili sa, aby sa poslanec vo svojom regióne mohol nejakým spôsobom
prezentovať, aby mohol mať nejaký vplyv. A to sa im zobralo na rok 2017 a kompenzovali
sme to týmto participatívnym rozpočtom. Skonštatoval, že tento strategický ťah sa mu zdá
taký nedobrý. Pretože sú oklieštené jeho možnosti a možno aj iných poslancov viac dodovať
organizácie. Uviedol, že vychádza z toho, že rozpočet bol stavaný konzervatívne a išli sme
ešte pod. Hlavne podielové dane, ktoré sú gro rozpočtu, hlavne bežných príjmov. Predpokladá
tak, ako je predpokladom HDP štátu sa aj v roku 2019 bude zvyšovať, verí tomu, že aj
podielové dane budú vo vyššej miere rozpočtované a určite aj v rámci úpravy rozpočtu. Bude
tlačiť, aby sa zvýšili potom aj finančné prostriedky na jednotlivé výzvy. Sám bude zvedavý

ako to bude prebiehať. Lebo ak to porovná s mestom Liptovský Mikuláš podľa počtu
obyvateľov, malé obce budú mať obrovský problém získať nejakú dotáciu na projekt. A aj
tam by bolo potrebné nastaviť nejaké pravidlá. Bude to naozaj veľmi náročná práca, aby bol
uspokojený každý subjekt alebo väčšina subjektov.
Poslane Barok sa prihlásil s faktickou poznámkou. Uviedol, že na komisii hlasoval
za, pretože v meste Liptovský Mikuláš to takto funguje. Zároveň však súhlasí s tým, čo
predniesol poslanec Urbanovič, že by bolo treba nastaviť pravidlá, aby tie peniaze zostali
v okrese, pre ktorý budú určené. Aby to nebolo tak, že v rámci okresu vyhrá jedno veľké
mesto, a ostatné budú znevýhodnené.
Predsedníčka skonštatovala, že je veľmi dôležité, že sa podarilo dať do dotácií aj
občiansky prvok. Pretože je veľmi dôležité, aby občianska participatívnosť bola odsledovaná
práve aj v takýchto drobných projektoch. Dodala, že prišlo veľa podnetov na to, ako sa
hodnotili projekty. Preto sa urobil kompromis, že časť peňazí zostane v rukách poslancov,
časť peňazí bude daná na rozhodovanie občanom o občianskej spoločnosti. Je dobré, že sa
aktivizuje aj táto časť spoločnosti, lebo to môže byť na prospech celému regiónu. Nemalo by
záležať na tom, že poslanci majú v rukách peniaze a môžu s nimi disponovať. Jedna časť sa
nechala poslancom a druhá občianskej spoločnosti, aby sa rozvíjala participatívnosť
spoločnosti. K poznámke poslanca Baroka o tom, že nebude dodržaný regionálny charakter,
dadala, že je to navrhnuté tak, že každý región podľa počtu obyvateľov bude mať určitú časť
k dispozícií. Konkrétne výšky budú uvedené vo výzvach. Určite sa nestatne že nejaký okres
nebude mať dotáciu. Nakoniec poprosila poslancov o podporu tejto dotačnej schémy.
A budeme tretím regiónom, ktorý využíva takýto participatívny rozpočet.
Poslanec Bechný informoval, že viacerí sa zúčastnili na rozdeľovaní dotácii na tento
rok. Niektorí len poslali odkaz, kde si želajú rozdeliť svoju poslaneckú časť peňazí. Bolo to
robené tak, že každý poslanec mal určité množstvo peňazí, ktoré potom mohol prideliť
jednotlivým subjektom. Dodal, že nemali možnosť hlbšie sa zoznámiť s projektmi aj
z dôvodu zo zákona o ochrane osobných údajov. Nebolo možné poslať im to mailom. Bolo to
často o tom, kto koho pozná alebo, ktorá organizácia je ako známa. Tak peniaze dostali
projekty, ktorých žiadateľ bol obecne známy alebo mal dostatočne dobré kontakty na
poslancov. Preto sa im to aj s poslancom Ľubomírom Kubáňom nepáčilo a chceli do tohto
rozdeľovania vniesť poriadok a princíp spravodlivosti s nastavením určitého bodovacieho
systému. Ten by prinútil hodnotiteľov zaoberať sa projektmi vážnejšie a zabezpečil by
spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov. Pričom by to hodnotiteľom pridalo prácu. Tento ich
návrh pri novom VZN nebol akceptovaný úplne, ale iba čiastočne. Čo ocenil v prípade
participatívneho rozpočtu. Dodal, že ho potešila informácia, že ŽSK pripravuje regulérny
grantový systém, a zaradenie participatívneho rozpočtu tohto VZN je prvým krokom
k transparentnejšiemu rozdeľovaniu verejných prostriedkov. V tejto kapitole participatívneho
rozpočtu bol čiastočne zakomponovaný ich hodnotiaci systém. V ostatných častiach považuje
predložené VZN za polotovar, kde sa pohybujú niekde medzi grantovým systémom,
dotačným systémom. Pričom najbližší názov by bol VZN o prerozdeľovaní poslaneckého
fondu. Ďalej sa prihovoril, že ak sa bude robiť grantový systém, tak by to mohlo ostať na
prerozdeľovaní poslaneckých fondov, tak ako má predsedníčka svoj fond, s tým, že by to bolo
vo volebných obvodoch alebo regiónoch. Pričom by to bolo všetko prehľadné a každý by si
mohol neskôr na webe zistiť, ktorý poslanec akému subjektu pridelil peniaze. Uviedol, že to
považuje za krok dopredu, a že sa v budúcnosti dostanú ďalej, a preto podporí toto VZN.

Poslankyňa Cintulová uvítala, že ŽSK prišiel s participatívnym rozpočtom. Zatiaľ je
schválený balík financií na dotácie od poslancov na participatívny rozpočet a pre pani
predsedníčku v jednom balíku. Hovorí sa, že 150 000 eur by malo ísť na participatívny
rozpočet do roku 2019. Dodala, že potom navrhne aby do partipcipatívneho rozpočtu išla čo
najväčšia suma. Pretože tých 150 000 eur je pomerne málo a navrhla by aspoň 250 000 eur
tak ako je to v Bratislavskom kraji. A je to preto, že poslanecké granty boli trochu navýšené
pred komunálnymi voľbami a tým im trochu pomohli. Potom môžu pomôcť zasa oni
samosprávnemu kraju. Lebo ak zapoja čo najviac občanov, hlavne pri hlasovaní, urobia veľmi
dobrú reklamu spoločnostiam. A tak môžu urobiť aj oni dobrú reklamu samosprávnemu kraju.
Pretože mnohí volajú po zrušení samosprávnych krajov, a tým že sa ukáže, čo sa tu robí
viacej sa zapoja občania, urobí sa lepšie meno. Nakoniec dodala, že bude navrhovať, aby išiel
čo najväčší objem financií do partcipatívneho rozpočtu spravodlivým spôsobom.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu k tomuto bodu a dala hlasovať o návrhu Všeobecne
záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja.

Uznesenie 13/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
28/2012 o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja s účinnosťou
od 1. januára 2019.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodom 12, 13 a 14
Predsedníčka predložila procedurálny návrh, aby sa o bodoch 12, 13 a 14 programu
rokovalo spoločne. Zastupiteľstvo prejavilo všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru dopravy predložil Návrh na zmenu Uznesenia 11/6v bode 3.
zastupiteľstva zo 6. septembra 2010. Uviedol, že ŽSK bola dňa 11. 9. 2018 formou e-mailu
zaslaná žiadosť o predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2025 na prenájom časti pozemku
v katastrálnom území Nová Bystrica za účelom realizácie projektu Obcou Nová Bystrica:
Identifikácia triedeného zberu v obci Bystrica, predkladaného v rámci výzvy z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, za účelom vybudovania zberného dvora. Doplnil, že
uzavretá nájomná zmluva je platná do roku 2023, čo vzhľadom na predpokladanú dobu
realizácie projektu a jeho udržateľnosť je nepostačujúce a preto je potrebné ju predĺžiť do 31.
12. 2025. Dodal, že v súčasnosti daný pozemok využíva Správa ciest ŽSK na svoju činnosť.
Ďalej predložil Návrh na zmenu Uznesenia 11/3 v bode 5. v časti 5.2 zastupiteľstva
z 29. januára 2018 a súčasne aj Návrh na zmenu Uznesenia 12/3 v bode 2. zastupiteľstva

z 29. januára 2018 vzhľadom na rovnaké dôvody zmien. Uviedol, že ide o zaradenie nového
cestného nadjazdu a komunikácie do majetku ŽSK, ako vyvolanej investície stavby.
Vysvetlil, že zmluva so ŽSR nebola doteraz uzavretá, pretože sa rokovalo o spôsobe
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestným nadjazdom v prospech ŽSK.
Doplnil, že predmetná úprava pozostáva zo zmeny výmery parciel, na ktorých sú vybudované
objekty vyvolaných investícií, resp. z ich zaniknutia alebo rozdelenia na menšie celky. Na
záver dodal, že zmena vyplynula z vypracovania geometrického plánu na základe
dokumentácie skutočnej realizácie stavby.
Predsedníčka otvorila rozpravu k všetkým trom bodom. Keďže sa nikto neprihlásil
dala hlasovať o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie 15/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 11/6 v bode 3. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo 6. septembra 2010 v častiach týkajúcich sa predmetu nájmu, doby nájmu a účelu nájmu
tak, že tieto časti budú znieť:
predmet nájmu: pozemok, par. KN-C č. 10117/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere
2037 m2, v k. ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres Čadca, ktorá vznikla odčlenením
z par. KN-C č. 10117/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 739 m2 v k. ú. Nová Bystrica,
zapísaného na LV č. 3401 v prospech vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, v správe: Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, IČO:
42054575, na základe geometrického plánu č. 43/2018 na zameranie parcely č. 10117/4
k právnym úkonom vyhotovenom dňa 02. 10. 2018, vyhotoviteľom Geoslužba, Milan
Šimanica, Oščadnica 116, IČO: 36943029
doba nájmu: do 31. 12. 2025
účel nájmu: výstavba zberného dvora, realizácia a udržateľnosť projektu: „Identifikácia
triedeného zberu v obci Bystrica, predkladaného v rámci výzvy z Operačného programu
„Kvalita životného prostredia, s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že zberný dvor bude slúžiť všetkým obyvateľom obce Nová Bystrica, ide
o stavbu vo verejnom záujme a preto je daný na prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 446/2001 Z. z. dôvod hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie 16/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 11/3 v bode 5. v časti 5.2 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 29. januára 2018 tak, že dotknuté časti budú znieť:

5.
vysporiadanie pozemkov pod nadobúdanými stavebnými objektmi a miestnou
komunikáciou
5.2 zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Žilinského
samosprávneho kraja k ďalej uvedeným zaťaženým pozemkom t. č. vo vlastníctve: SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, IČO:
31 364 501, na ktorých sa nachádza cestný nadjazd v sžkm 184,760 a komunikácia tohto
cestného nadjazdu za účelom výkonu správy a údržby cestného nadjazdu a komunikácie
cestného nadjazdu, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií za jednorazovú odplatu v
celkovej výške 1,- EUR
Zaťažené pozemky v celom rozsahu:
a) novovzniknutá KN-C parcela č. 653/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
73281 m2 , novovzniknutá KN-C parcela č. 667, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 89 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 653/23, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 653/24, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 245 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 653/25,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 991 m2 a novovzniknutá KN-C parcela č.
653/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2, v k. ú. Hrabové, ktoré
vznikli na základe GP č. 4/2017, vyhotoviteľa: ŽSR, Stredisko železničnej geodézie
zo dňa 7. 7. 2017, úradne overenom Okresným úradom Bytča, katastrálnym
odborom dňa 11. 09. 2017 pod č.: 371/2017,
b) novovzniknutá KN-C parcela č. 976/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 72
m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 951/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere
4505 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 951/12, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2506 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 936/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 548 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 936/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3150 m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 972/11,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2, novovzniknutá KN-C parcela č.
937/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1693 m2, novovzniknutá KN-C
parcela č. 937/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2, novovzniknutá
KN-C parcela č. 977, zastavané plochy a nádvoria o výmere
4921 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 978, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6274
m2, novovzniknutá KN-C parcela č. 974, zastavané plochy a nádvoria o výmere
35503 m2 a novovzniknutá KN-C parcela č. 951/13, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 350 m2, v k. ú. Predmier, ktoré vznikli na základe GP č. 34/2017,
vyhotoviteľa: ŽSR, Stredisko železničnej geodézie zo dňa 9. 10. 2017, úradne
overenom Okresným úradom Bytča, katastrálnym odborom dňa 17. 01. 2018 pod č.:
580/2017.

Uznesenie 17/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje

zmenu Uznesenia 12/3 v bode 2. Zastupiteľstva
z 29. januára 2018 tak, že dotknuté časti budú znieť:

Žilinského

samosprávneho

kraja

2. zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Žilinského
samosprávneho kraja k ďalej uvedeným zaťaženým pozemkom t. č. vo vlastníctve: SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, Bratislava, IČO: 31 364 501, na
ktorých sa nachádza cestný nadjazd v sžkm 182,384 a komunikácia tohto cestného nadjazdu
za účelom výkonu správy a údržby cestného nadjazdu a komunikácie cestného nadjazdu,
vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií za jednorazovú odplatu v celkovej výške 1,-- EUR.
Zaťažené pozemky v celom rozsahu:
novovzniknutá KN-C parcela č. 1103/180, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5350 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1103/182, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3558 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1103/184, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2988 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1103/187, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3021 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1103/188, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3576 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1100/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1100/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1226 m2,
novovzniknutá KNC parcela č. 1100/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1100/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 730 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1100/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1621 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1100/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2411 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1180/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1101/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1101/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 233 m2 ,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1181/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1181/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1181/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1181/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1181/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1182/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1182/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1218/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14558 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1218/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 1218/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2,
v k. ú. Predmier, ktoré vznikli na základe GP č. 3/2017, vyhotoviteľa: ŽSR, Stredisko
železničnej geodézie zo dňa 29. 11. 2017, úradne overenom Okresným úradom Bytča,
katastrálnym odborom dňa 9. 3. 2018 pod č.: 33/2018.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 43 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 15
Vedúca oddelenia nakladania s majetkom, Ing. Eleonóra Mičicová predložila návrh
Uznesenia a oboznámila poslancov s jeho obsahom.

Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia. Informovala, že na prijatie časti 8. návrhu uznesenia je
potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, t. j. minimálne 35 hlasov.

Uznesenie 18/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie kanalizácie a vodovodu v rámci
stavby „Dolný Kalník IBV – Kliny III. a IV., rozšírenie kanalizácie III. etapa a výstavba
vodovodu“ na dobu neurčitú na zaťažených pozemkoch v kat. území Dolný Kalník, obec
Dolný Kalník, okres Martin, zapísaných na LV č. 410 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
- parc. KN-E č. 132/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5730 m2 ,
- parc. KN-E č. 132/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3443 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (480 m2) podľa dielov č. 1, 2, 3 geometrického plánu č. 137/2018,
vyhotoveného dňa 24.07.2018 spoločnosťou GEO-NET, s r.o., Záborského 2, 036 45 Martin,
IČO: 36 424 706, Ing. Jozefom Rišianom, autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom
PhD. dňa 25.07.2018, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom
pod č. 777/2018 dňa 06.08.2018,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO:
36 672 084.

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 kanalizácie a vodovodu vrátane ochranného pásma a ich užívania, údržby,
opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizácie a
vodovodu alebo ich časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 480,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 85/2018, ktorý vyhotovila Ing. Emília Rybáriková, M.R. Štefánika
939/23, 038 53 Turany.
2. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie telekomunikačného kábla v rámci
stavby „INS_FTTC_ZA_Hlboká cesta_Pripojenie MTS a OK Žilina“ na dobu neurčitú na

zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 4912
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427 v správe správcu: Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01
Žilina, ako
parc. KN-C č. 2367/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2060 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (74 m2) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č. 212/2017,
vyhotoveného dňa 17.03.2018 spoločnosťou Planika, s r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, 010
08 Žilina, IČO: 44 330 227, Veronikou Mikušovou, autorizačne overeného Ing. Matejom
Valentovičom dňa 17.03.2018, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym
odborom pod č. 552/2018 dňa 28.03.2018,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469.

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 telekomunikačného kábla vrátane ochranného pásma a jeho užívania,
údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania,
kontroly,
opravy,
údržby,
výmeny,
rekonštrukcie
alebo
odstránenia
telekomunikačného kábla alebo jeho častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 355,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 81/2018, ktorý vyhotovil Ing. arch. Július Facuna, Odbojárov 1956/5,
026 01 Dolný Kubín.
3.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie kanalizačnej, plynovej, elektrickej a
optickej prípojky v rámci stavby „Areál firmy AV SYSTÉMY“ na dobu neurčitú na
zaťažených pozemkoch v kat. území Istebné, obec Istebné, okres Dolný Kubín, zapísaných
na LV č. 473 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská
404, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia, ako
- parc. KN-C č. 524/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 725 m2 ,
- parc. KN-C č. 524/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3800 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (62 m2) podľa dielov č. 2 a 3 geometrického plánu č. 3227109392/2018, vyhotoveného dňa 23.07.2018 Ing. Švárny Lev-Geoplán, Obrancov mieru 12,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 32 271 093, autorizačne overeného Ing. Levom Švárnym dňa
23.07.2018, úradne overeného Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom pod č.
385/2018 dňa 06.08.2018,

v prospech oprávneného z vecného bremena


Ing. Peter Kozáčik, nar. 15.12.1974, Vyšnokubínska 312/234, 026 01 Vyšný Kubín
ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 525/34, parc.
KN-C č. 525/37, parc. KN-C č. 525/38 a rozostavanej stavby - výrobná hala a
administratíva na pozemku parc. KN-C č. 525/37.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačnej,
plynovej, elektrickej a optickej prípojky,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačnej,
plynovej, elektrickej a optickej prípojky alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 30,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 50/2018, ktorý vyhotovila Ing. Jiřina Kubačková, Párnica 336, 026 01
Párnica.
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 na uloženie zemného káblového VN
vedenia na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Višňové, obec
Višňové, okres Žilina, zapísaný na LV č. 442 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. 2171/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10562 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 zemného
káblového VN vedenia, ktoré bude vybudované v rámci stavby: „7401 – Višňové –
Hájik, rekonštrukcia VN č. 253, medzi 253/uv/11 a 253/uv/12“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Ing. Petrom Podmanickým
v mesiaci 10/2016,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia zemného
káblového VN vedenia alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


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

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rozšírenie verejnej kanalizácie na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Priekopa, obec Martin, okres
Martin, zapísaný na LV č. 3979 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-E č. 3375/2 ostatné plochy o výmere 5844 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: „Sučany, rozšírenie verejnej kanalizácie“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantkou, Ing. Dulovou
v mesiaci 08/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
kanalizácie alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


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.
6.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rekonštrukciu vodovodu na dobu
neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Čadca, obec Čadca, okres Čadca,

zapísaný na LV č. 3321 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola technická, Okružná
693, 022 01 Čadca, ako
-

parc. KN-C č. 4224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 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 vodovodu, ktorý
bude vybudovaný v rámci stavby: „SKV Žilina-Čadca-ul. Palárikova–
rekonštrukcia vodovodu“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom, Ing. Robertom Cyprichom v mesiaci 05/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vodovodu alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


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

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
7. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie NN prípojky, splaškovej
a dažďovej kanalizácie na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaný na LV č. 7791 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-E č. 5818 ostatná plocha o výmere 4496 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 NN prípojky,
splaškovej a dažďovej kanalizácie, ktoré budú vybudované v rámci stavby: „Areál
autoservisu a prípojky na inžinierske siete“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Petrom Pagáčom v mesiaci 10/2018,

-

vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom užívania,
údržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia NN prípojky,
splaškovej a dažďovej kanalizácie alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Miroslav Kais, nar. 21.06.1965 a Renáta Kaisová r. Šimková, nar. 17.05.1971,
Veľká Voda 945, 013 22 Rosina, ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 3076/5,
3076/6, 3076/7, 3077, 3078/1 o celkovej výmere 4404 m2, ako aj v prospech
každodobého vlastníka týchto pozemkov,
za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
8.

schvaľuje

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 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 s možnosťou predĺženia doby
nájmu o ďalšie mesiace, maximálne do 31. 12. 2019 pod podmienkou, že nájomcovia
zaplatia nájomné za predĺžené mesiace doby nájmu vopred.
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 01. 06. 2009, užívajú predmet nájmu. Platnosť nájomnej zmluvy
skončí 31. 12. 2018 a preto nájomcovia požiadali o jej obnovenie na rok 2019.
Výsledok hlasovania 13:

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

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 14:

Za: 46 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 16
Riaditeľka odboru sociálnych vecí, Ing. Iveta Ďurišová predložila Dodatky
k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
Uviedla, že ide o zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb
ANIMA v Liptovskom Mikuláši. Stručne vysvetlila, že ide o zrušenie zariadenia na
vykonávanie opatrení, doplnenie sociálnej služby: pomoc pri výkone opatrovníckych práv
a povinností, doplnenie sociálnej služby Denné centrum a doplnenie sociálnej služby Podpora
samostatného bývania terénnou formou. Ďalej uviedla, že ide o Zmenu Zriaďovacej listiny
Centra sociálnych služieb LÚČ. Vysvetlila, že ide o zrušenie Krízového strediska a doplnenie
miesta poskytovania sociálnej služby v Špecializovanom zariadení.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 19/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u je
s účinnosťou od 1. januára 2019:
a) Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb ANIMA, Liptovský
Mikuláš
 Zrušenie zariadenia na vykonávanie opatrení: Krízové stredisko „Pálkovo centrum“;
 Doplnenie sociálnej služby: Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
s miestom poskytovania: Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš ambulantnou formou;
 Doplnenie sociálnej služby: Denné centrum
s miestom poskytovania: Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš ambulantnou formou;
 Doplnenie sociálnej služby: Podpora samostatného bývania
s miestom poskytovania: územie Žilinského kraja terénnou formou.
b) Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb LÚČ, Žilina
 Zrušenie zariadenia na vykonávanie opatrení: Krízové stredisko;
 Doplnenie miesta poskytovania sociálnej služby v Špecializovanom zariadení
o Hlboká cesta 1635/7, Žilina.

Výsledok hlasovania 15:

Za: 48 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodom 17, 18 a 19
Predsedníčka predložila procedurálny návrh, aby sa o bodoch 17, 18 a 19 programu
rokovalo spoločne. Zastupiteľstvo prejavilo všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil návrh na Schválenie predloženia
žiadostí o NFP a spolufinancovania za účelom realizácie projektu predkladaného v rámci
výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 2. Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Informoval, že ide o schválenie povinného
minimálne 5% spolufinancovania žiadosti, ktorú Úrad ŽSK momentálne pripravuje.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 400 000 EUR. Názov
žiadosti bude HORIZONT – Domov na polceste a dôjde k vzniku zariadenia poskytujúceho
sociálnu službu krízovej intervencie. Ide o typ sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na určitý
čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po
skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti
alebo po skončení ochrannej výchovy. Doplnil, že sociálna služba bude situovaná v Bytčici
s kapacitou 12 osôb. Ďalej informoval, že prvé kolo projektového zámeru bolo úspešné
a investíciu plánujeme realizovať koncom leta 2019.
Ďalej predložil Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu s názvom
,,Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ v rámci Operačného
programu Technická pomoc. Uviedol, že aj v tomto prípade ide o schválenie povinného
minimálne 5% spolufinancovania žiadosti. Ďalej vysvetlil, že sa jedná o pokračovanie výkonu
nášho informačno-poradenského centra pre Európske štrukturálne investičné fondy, ktoré
Úrad ŽSK prevádzkuje už 3 roky. Ide o aktivity najmä vo vzťahu k propagácii a rozšíreniu
služieb v oblasti získavania grantových schém pre našich potenciálnych žiadateľov v rámci
kraja za mestá a obce, ale aj ostatný verejný sektor. Realizácia tohto centra je vykonávaná
troma zamestnancami na úrade, sú platení a refundovaní priamo z eurofondov. Dodal, že na
pokračovanie tejto aktivity je potrebné opätovne žiadosť predložiť.
Ako ďalší bod predložil Návrh na zmenu Uznesenia 14/4 písm. c) zastupiteľstva z 19.
Marca 2018. Uviedol, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená 6. 4. 2018
a išlo o zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu. Navýšenie je z dôvodu výšky alokácie
v rámci programu Interreg Sk-CZ. Vysvetlil, že v rámci predloženého projektu bol krátený
rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa v Oščadnici o 50% na stavebné práce aj na stavebný dozor.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 3 228 152 € a celkové výdavky predstavujú
3 527 194 €. Na záver spresnil, že ide o navýšenie z pôvodných 5% na 14%.
Predsedníčka otvorila rozpravu k všetkým trom bodom. Keďže sa nikto neprihlásil
dala hlasovať o predložených návrhoch uznesení spoločne.

Uznesenie 20/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „HORIZONT – Domov na
polceste“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu, t. j.
23 000,- EUR;

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 21/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

Zmluvu o partnerstve medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu, hlavný partner, prijímateľ a Žilinským samosprávny
krajom, partner, za účelom realizácie projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete
informačno-poradenských centier",

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 4,83 % t.j. 15 939,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 22/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 14/4 v písm. c) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 19. marca 2018 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t. j. v sume
do výšky 511 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 49 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 20
Riaditeľka odboru SO pre IROP ŽSK predložila Správu o činnosti
Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského
samosprávneho kraja. Uviedla, že ide o správu za obdobie od júna 2017 do októbra 2018.
ŽSK opäť v tomto programovom období plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre
operačný program na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo februári 2016. Na základe tejto zmluvy odbor
vykonáva činnosti ako je prijímanie projektových zámerov, žiadostí o NFP, ich kontrola
a administrácia. Zúčastňujú sa na procesoch hodnotenia, výberu kontroly verejných
obstarávaní v súvislosti s predloženými žiadosťami. Formou pripomienkovania sú účastný na
tvorbe rôznych príručiek, materiálov, ktoré potom žiadatelia majú k dispozícii a rovnako je to
aj pri vyhlasovaní výziev. Ďalej informovala, že IROP je v sklze približne dva roky, čo bolo
spôsobené zdĺhavým nábehom, nastalo mnoho zmien v riadiacej dokumentácii. Systém sa
veľmi ťažko nastavoval z dôvodu početných sprostredkovateľských orgánov. Od novembra
2016 sa procesy naplno rozbehli. Celkovo bolo vyhlásených 17 výziev z toho 11 výziev na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a 6 výziev na predkladanie
projektových zámerov. Tento operačný program v praxi využíva dvojkolovosť hlavne
v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb kde si žiadatelia najskôr predkladali projektové
zámery bez potrebných príloh, čím sa chcelo uľahčiť v administrácii, ktorá je v týchto euro
projektoch veľmi náročná. Spolu bolo predložených 177 žiadostí v objeme 51,69 mil. €,
z ktorých bolo 73 schválených a 97 neschválených. Ďalej uviedla, že podrobný prehľad
k jednotlivým výzvam je spracovaný v materiály vo forme tabuliek. Novou informáciou,
ktorá v správe nie je zachytená je , že veľký počet neschválených žiadostí je spôsobený nižšou
alokáciou u základných škôl na rekonštrukciu učební. Záujem bol veľmi veľký v porovnaní
s alokáciou. Táto výzva bola aktualizovaná koncom októbra a alokácia bola zvýšená z 3,8 na
8,6. To znamená, že sa môže využiť zásobník projektov, ktoré boli neúspešné z dôvodu
alokácie a to v poradí podľa počtu bodov. V prípade ich záujmu môže byť schválených 56
žiadostí. Ďalej uviedla, že sme podporili 35 materských škôl, kde bolo cieľom zvýšiť
zaškolenosť detí a taktiež bola vyhlásená ďalšia výzva na túto oblasť, momentálne prebieha
vyhodnocovanie prvého kola. Ďalej spomenula výzvu na kanalizáciu a čističku odpadových
vôd, kde alokácia bola 3 000 000 €, ale nedokázali sme schváliť ani jednu žiadosť, pretože
prevyšovala možnú alokáciu. K 30.09. 2018 boli na územie ŽSK, okrem mestskej funkčnej
oblasti mesta Žilina predložené žiadosti o platbu v objeme 1,38 mil. €. Zo všetkých
samosprávnych krajov je ŽSK lídrom v čerpaní finančných prostriedkov z IROP a do konca
roka 2018 je predpoklad zvýšiť čerpanie na úroveň 6,55 mil. €. Činnosť SO pre IROP je
finančne krytá celé programové obdobie 2014 – 2020 až do roku 2023 z alokácie prostriedkov
prioritnej osi 6 IROP – Technická pomoc vo výške cca 1,65 mil. €, pričom ŽSK sa finančne
podieľa 5%-ným spolufinancovaním. Na základe projektov technickej pomoci sú refundované
mzdové výdavky, výdavky na komunikačné služby, dopravné, cestovné náhrady, všeobecný
materiál, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky, vzdelávacie aktivity, aktivity
informovania a publicity. Odbor SO pre IROP sa intenzívne spolupodieľa na implementácii

programu IROP. Pre všetky regióny ŽSK bolo vyhlásených 17 výziev na predkladanie
žiadostí v oblasti dopravy, sociálnych služieb, školstva, vodovodov a kanalizácii a zelenej
infraštruktúry. Snahou Sprostredkovateľského orgánu je pokračovať v rozbehnutej spolupráci
s RO pre IROP, spoločne odstraňovať prekážky, ktoré zbytočne komplikujú proces
implementácie IROP a urýchliť čerpanie finančných prostriedkov s cieľom zabrániť
dekomitmentu.
Predsedníčka otvorila rozpravu k všetkým trom bodom. Keďže sa nikto neprihlásil
dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 23/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný
program Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 17:

Za: 50 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 0 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 21
Hlavný kontrolór ŽSK Ing. Ján Konušík (ďalej len ,,hlavný kontrolór ŽSK“) predložil
Správu o výsledkoch kontroly v Turčianskej galérii v Martine. Uviedol, že táto kontrola bola
vykonaná na základe požiadavky Ing. Eriky Jurínovej, predsedníčky ŽSK z 29. 10. 2018.
Informoval, že na základe viacerých podnetov bola pôvodná kontrola splnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku rozšírená
o kontrolu ďalších oblastí a to hlavne kontrolu zmluvných vzťahov a kontrolu personalistiky.
Pri kontrole bolo zistených viacero závažných a menej závažných nedostatkov a porušení
všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc, ktoré boli v konečnom dôsledku
sformulované do celkovo 36 kontrolných zistení. Nedostatky boli zahrnuté do 5 základných
oblastí. Z celkom 15 opatrení sa len tri plnia priebežne a 12 opatrení sa neplní. Neplnením
opatrení navyše došlo k ďalším porušeniam a taktiež k porušeniu finančnej disciplíny. Pri
kontrole zmluvných vzťahov bolo zistené nedodržanie ustanovení a niektoré originály zmlúv
neboli zverejnené, resp. boli zverejnené iné zmluvy ako boli podpísané, došlo k manipulácii
so zmluvami a ich obsahom, čoho následkom boli neplatné právne úkony a neoprávnené
plnenia a následné porušenia finančnej disciplíny vo výške 3 440,42 €. Organizácia
nedodržiavala organizačnú schému a organizačný poriadok, nesprávne zatrieďovala
zamestnancov do platových tried a stupňov, zamestnávaním blízkych osôb nedodržiavala
ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z., čím došlo tiež k porušeniu
finančnej disciplíny. Nedodržiavaním obsahu, rozsahu a neplnením uzavretých dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ich neoprávneným vyplatením
organizácia vo viacerých prípadoch porušovala ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z.
a ustanovení Zákonníka práce, čím následne došlo k porušeniu finančnej disciplíny vo výške
2 459,71 EUR. Nedodržiavaním ustanovení vyššie citovaných a ďalších právnych predpisov
a neplnením prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov došlo v organizácii k
závažnému porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov celkom v sume 5 939, 68 EUR a k ďalšiemu menej závažnému porušeniu finačnej
disciplíny. V ďalších prípadoch došlo v organizácii k nedostatkom v oblasti účtovníctva,
rozpočtovníctva, cestovných náhrad, výkonu práce vo verejnom záujme, zákonníka práce,
nevykonávaniu základnej finančnej kontroly, teda najmä k porušeniu zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a interných
smerníc organizácie. V zmysle citovaného ustanovenia teda zamestnanci ÚHK ŽSK podali
podania na preverenie zistených skutočností na Okresnú prokuratúru, Daňový úrad a Úrad
vládneho auditu. Uvedené orgány už konajú, alebo budú konať v rámci svojej pôsobnosti
v zmysle osobitných predpisov a zamestnanci ÚHK ŽSK budú týmto orgánom podľa
požiadaviek poskytovať plnú súčinnosť v súvislosti s výkonom kontroly, ďalšiu súčinnosť
bude povinná poskytnúť priamo Turčianska galéria v Martine.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásila poslankyňa Tatiana Červeňová.
Poslankyňa Červeňová vyjadrila poďakovanie hlavnému kontrolórovi za objasnenie
dôvodov k odvolaniu riaditeľky Turčianskej galérie v Martine.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 24/9
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly vykonanej v Turčianskej galérii v Martine.
Výsledok hlasovania 18:

Za: 50 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 0 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 22
Hlavný kontrolór ŽSK predložil Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2019. Informoval, že Útvar hlavného kontrolóra
ŽSK v I. polroku 2019 vykoná celkom 12 kontrol. Do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2019 je zahrnutých celkom sedem kontrol hospodárenia s verejnými prostriedkami, 4 kontroly
splnenia prijatých opatrení a 1 kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva ŽSK za rok 2018.
Šesť kontrol hospodárenia s verejnými prostriedkami bude vykonaných v organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a jedna kontrola na Úrade ŽSK. Doplnil, že Plán činnosti
bude počas I. polroka 2019 priebežne aktualizovaný a doplnený v prípade vznesených
požiadaviek a uznesení Zastupiteľstva ŽSK a tiež v prípade závažného a neodkladného
podania alebo oznámenia, kedy bude nevyhnutné začať výkon kontroly aj mimo schváleného
plánu kontrolnej činnosti.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Výsledok hlasovania 19:

Za: 47 hlasov,
proti: 0 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 23
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.
Prihlásil sa poslanec Branislav Tréger.
Poslanec Tréger interpeloval vo veci národnej kultúrnej pamiatky „Prvá lesnícka škola
v Rakúsko - Uhorsku“ v Liptovskom Hrádku. Na budove NKP je zatekajúca strecha
a preborené stropy. Apeloval, že je nutné, aby nevznikli ďalšie škody, prípadne pre nečinnosť
sankcie zo strany KPÚ, urýchlene uskutočniť verejné obstarávanie a začať s realizáciou
rekonštrukcie strechy.
Predsedníčka dala do pozornosti interpelujúcemu poslancovi, že mu bude v riadnom
termíne písomne odpovedané.

K bodu 24
Predsedníčka informovala, že ďalšie rokovania zastupiteľstva plánuje zvolať na 28.
januára 2019 a ďalšie zasadnutia sa plánujú na 18. marca a 6. mája 2019. Dodala, že v prípade
zmien budeme poslancov informovať. Pripomenula členom komisie na ochranu verejného
záujmu, že zasadnutie komisie sa uskutoční v klubovni po skončení zastupiteľstva. Na záver
pozvala poslancov na obed do priestorov jedálne úradu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť a
rokovanie ukončila.
Žilina 14. decembra 2018
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Milová v. r., zapisovateľka
MUDr. Vojtech Koleják v. r., overovateľ
JUDr. Ľubomír Kubáň v. r., overovateľ
Mgr. Štefan Kristofčák v. r., overovateľ

