ŠTATÚT
Žilinského samosprávneho kraja

Žilina
2010

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. q)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2001 Z. z.)
schvaľuje tento

ŠTATÚT
Žilinského samosprávneho kraja
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Štatút
Tento štatút Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „štatút“) je základnou
vnútornou normou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá upravuje postavenie
a pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja a základné právomoci, úlohy a postavenie
orgánov Žilinského samosprávneho kraja a ďalších orgánov nimi zriadených.
Článok 2
Právne postavenie Žilinského samosprávneho kraja
1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je samostatný územný samosprávny
a správny celok Slovenskej republiky so sídlom v Žiline, ktorý bol zriadený zákonom
č. 302/2001 Z. z..
2. ŽSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva
a záujmy svojich obyvateľov.
Článok 3
Činnosť ŽSK
1. Činnosť ŽSK vyplýva z účelu, pre ktorý bol samosprávny kraj zriadený a ktorým je
vykonávanie samosprávy na území ŽSK. ŽSK sa pri výkone samosprávy stará
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
2. ŽSK vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov a nimi zriadených
výkonných, poradných, kontrolných alebo iniciatívnych orgánov.
3. ŽSK možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len
zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
4. Na ŽSK možno zákonom preniesť niektoré úlohy miestnej štátnej správy.
S prenesením úloh miestnej štátnej správy štát poskytne ŽSK potrebné finančné a iné
materiálne prostriedky.
5. ŽSK pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými
samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami.
6. ŽSK môže v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z.
spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov
vykonávajúcimi regionálne funkcie.
ŽSK sa môže taktiež stať členom
medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

2

Článok 4
Majetok a financovanie ŽSK
1. Majetok ŽSK slúži na plnenie úloh samosprávneho kraja.
2. Majetok ŽSK a nakladanie s ním upravuje najmä zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK.
3. ŽSK financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov.
4. Základom finančného hospodárenia ŽSK je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.
5. Rozpočet ŽSK a jeho vzťah k štátnemu rozpočtu, k rozpočtom obcí a ďalšie vzájomné
finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy a vzťahy k ostatným
subjektom verejnej správy upravujú osobitné zákony.
DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE ŽSK

Článok 5
Orgány ŽSK a ďalšie orgány
1. Orgánmi ŽSK sú:
a) zastupiteľstvo
b) predseda.
2. Na administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti ŽSK zriaďuje zastupiteľstvo
ŽSK Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad ŽSK“).
3. Zastupiteľstvo ŽSK zriaďuje mandátovú komisiu, finančnú komisiu a ďalšie komisie,
ak tak ustanovuje osobitný zákon; môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne alebo pomocné orgány; a iné orgány zastupiteľstva
ŽSK,
4. Predsedu ŽSK v rozsahu ním určenom zastupuje podpredseda/podpredsedovia ŽSK,
ktorého/ých na návrh predsedu ŽSK volí a odvoláva zastupiteľstvo ŽSK z poslancov
zastupiteľstva ŽSK.
5. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór ŽSK. Postavenie, práva a povinnosti a
obsah činnosti hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 302/2001 Z. z..
Článok 6
Zastupiteľstvo ŽSK
1. Zastupiteľstvo ŽSK je zbor zložený z poslancov ŽSK zvolených v priamych voľbách.
2. Zastupiteľstvu ŽSK je vyhradené rozhodovať o základných otázkach ŽSK a to:
a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach,
b) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom vo vlastníctve a užívaní
ŽSK,
c) schvaľovať:
1. štatút ŽSK a jeho zmeny,
2. program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ŽSK,
3. regionálne rozvojové plány,
4. územnoplánovacie podklady ŽSK a územné plány regiónov,
5. rozpočet ŽSK a jeho zmeny; záverečný účet ŽSK,
6. majetkovú účasť ŽSK v iných právnických osobách,
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dohody o medzinárodnej spolupráci podľa § 5 zákona č. 302/2001 Z. z.,
členstvo ŽSK v medzinárodných združeniach územných celkov alebo
územných orgánov, združovanie prostriedkov a činností ŽSK, členstvo ŽSK
v združeniach,
9. rokovací poriadok zastupiteľstva a rokovací poriadok komisií zastupiteľstva,
10. poriadok odmeňovania zamestnancov ŽSK,
zriaďovať:
a) úrad ŽSK,
b) útvar hlavného kontrolóra ŽSK a ustanovovať jeho organizáciu,
c) zakladať a zrušovať rozpočtové, príspevkové alebo iné právnické osoby ŽSK,
d) komisie zastupiteľstva potrebné pre vykonávanie činnosti ŽSK,
voliť (menovať) a odvolávať:
1. na návrh predsedu ŽSK podpredsedu/podpredsedov ŽSK z poslancov
zastupiteľstva ŽSK,
2. hlavného kontrolóra ŽSK,
3. členov komisií a iných orgánov zastupiteľstva ŽSK a ich predsedov,
4. na návrh predsedu ŽSK vedúcich (riaditeľov) právnických osôb ŽSK, pokiaľ
osobitný zákon neustanovuje inak,
kontrolovať:
1. čerpanie rozpočtu,
2. činnosť právnických osôb zriadených alebo založených ŽSK, resp. v ktorých
má ŽSK majetkovú účasť,
určovať:
1. počet členov zriaďovaných komisií alebo iných poradných orgánov,
2. odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami,
3. odmenu poslancom, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
v kalendárnom roku najviac v sume 20-násobku minimálnej mesačnej mzdy
ustanovenej osobitným predpisom,
4. primeranú odmenu podpredsedovi/podpredsedom ŽSK, ktorý/í je/sú na výkon
funkcie dlhodobo uvoľnený/í,
5. odmenu hlavnému kontrolórovi ŽSK,
6. rozsah, v ktorom môže zmeny rozpočtu, vykonávať predseda ŽSK,
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky ŽSK,
vyhlasovať referendum,
rozhodovať o ďalších veciach, ktoré do pôsobnosti zastupiteľstva samosprávneho
kraja zveruje zákon č. 302/2001 Z. z. alebo osobitné zákony.
7.
8.

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

Článok 7
Predseda ŽSK
1. Predsedu ŽSK volia obyvatelia ŽSK v priamych voľbách. Funkcia predsedu ŽSK je
verejná funkcia.
2. Predseda zastupuje ŽSK navonok; v majetkovoprávnych, pracovnoprávnych a iných
vzťahoch je štatutárnym orgánom ŽSK.
3. Predseda ŽSK najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutie zastupiteľstva a navrhuje jeho program,
b) rozhoduje vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju
rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb
v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na návrh predsedu rozhoduje
organizačný útvar Úradu ŽSK určený v organizačnom poriadku,
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c) navrhuje zastupiteľstvu na zvolenie podpredsedu/podpredsedov ŽSK z poslancov
zastupiteľstva ŽSK a určuje rozsah, v ktorom ho podpredseda/podpredsedovia
zastupuje/ú,
d) vydáva organizačný poriadok Úradu ŽSK, v ktorom ustanoví najmä vnútornú
organizáciu Úradu ŽSK, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií,
e) na plnenie úloh na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie vymenúva
a odvoláva so súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR lekára, sestru a farmaceuta
ŽSK,
f) vykonáva zmeny rozpočtu (úpravu rozpočtu) v rozsahu určenom zastupiteľstvom
ŽSK,
g) vykonáva ďalšie právomoci a oprávnenia, ktoré predsedovi samosprávneho kraja
zveruje zákon č. 302/2001 Z. z. alebo osobitné zákony alebo rokovací poriadok
zastupiteľstva ŽSK alebo rokovací poriadok komisií zastupiteľstva ŽSK alebo
uznesenia zastupiteľstva ŽSK, vrátane tohto štatútu.
Článok 8
Podpredseda/podpredsedovia ŽSK
Podpredseda/podpredsedovia ŽSK je/sú oprávnený/í zastupovať predsedu ŽSK
v rozsahu, ktorý určí predseda ŽSK v osobitnom (písomnom) plnomocenstve alebo v inej
listine, ktorú ihneď zverejní na úradnej tabuli na 14 dní a trvalo na webovej stránke ŽSK.
Článok 9
Úrad ŽSK
1. Prácu Úradu ŽSK riadi a organizuje riaditeľ Úradu ŽSK, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá predsedovi ŽSK, ktorý ho menuje a odvoláva z funkcie.
2. Úrad ŽSK tvoria zamestnanci ŽSK, ktorých do pracovného pomeru prijíma
a pracovné zmluvy s nimi uzaviera predseda ŽSK.
3. Úrad ŽSK najmä:
a) zabezpečuje:
1. výkon rozhodnutí samosprávneho kraja,
2. všetky administratívne, organizačné, reprezentačné, technické a ďalšie
potrebné záležitosti pre činnosť zastupiteľstva, predsedu a iných poradných
orgánov ŽSK zriadených zastupiteľstvom a vybavuje ich požiadavky
súvisiace s činnosťou samosprávneho kraja,
3. vypracovanie návrhu všeobecne záväzných nariadení samosprávneho ŽSK,
4. vypracovanie návrhu rozpočtu, návrhu záverečného účtu ŽSK a jeho
predloženie na schválenie zastupiteľstvom,
5. styk ŽSK s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a
obyvateľmi kraja,
b) preberá poštu, potvrdzuje príjem zásielok, protokolárne rozdeľuje došlú poštu
jednotlivým organizačným útvarom.

5

TRETIA ČASŤ
PRÁVNE ÚKONY ŽSK

Článok 10
Podpisovanie písomností
1. V mene ŽSK písomnosti, ktoré
smerujú k vzniku práv a/alebo povinností;
písomnosti, ktoré ŽSK zaväzujú k plneniu povinností alebo oprávňujú nadobúdať
práva; alebo písomnosti, ktoré smerujú k vzniku, zmene alebo zániku právnych
vzťahov podpisuje predseda ŽSK. Predseda môže osobitným písomným
plnomocenstvom poveriť podpredsedu/podpredsedov ŽSK alebo inú osobu na
podpísanie takýchto písomností.
2. Bežnú korešpondenciu ŽSK a Úradu ŽSK, na ktorú sa nevzťahuje ods. 1 tohto článku,
podpisuje riaditeľ Úradu ŽSK alebo príslušní riaditelia jednotlivých odborov Úradu
ŽSK v rozsahu a v súlade s právami a povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú
z organizačného poriadku Úradu ŽSK alebo iných vnútorných predpisov ŽSK.

Článok 11
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

1. Podrobnosti o výkone samosprávy vyšším územným celkom ustanovuje zákon
č. 302/2001 Z. z..
2. Pokiaľ by tento štatút, alebo niektorá jeho časť, boli v rozpore s Ústavou SR alebo
ústavným zákonom alebo zákonom č. 302/2001 Z. z. alebo iným všeobecne
záväzným právnym predpisom, je štatút v časti, ktorá je v rozpore s týmito právnymi
predpismi, neplatný.
3. Tento štatút bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením 5/5 z 29. júna 2010.
4. Týmto štatútom sa zrušuje Štatút Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol schválený
zastupiteľstvom ŽSK Uznesením 2/2002 zo 6. februára 2002.
5. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zastupiteľstvom ŽSK a účinnosť
dňom 01.07. 2010.

Žilina 30. júna 2010

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda
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