UZNESENIA
zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 25. júna 2012

Uznesenie 1/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s vypustením bodu 4 „Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych
služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne
služby, spôsob ich určenia a platenia“ a doplnením bodu „Návrh na odvolanie riaditeľa
Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená na základe jeho žiadosti o uvoľnenie
z funkcie a o skončenie pracovného pomeru“ ako bodu 7 s následným prečíslovaním bodov 5
– 7 na 4 – 6.

Uznesenie 2/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 23. apríla 2012.

Uznesenie 3/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie 4/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 ods. 7 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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- zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na zaťažených
pozemkoch: pozemku - parc. KN– C č. 845/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere
315 m2 a na pozemku - parc. KN– C č. 845/75 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7
m2, nachádzajúcich sa v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín,
zapísaných na liste vlastníctva č. 994 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1,
v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný
Kubín, so sídlom: Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín v prospech oprávneného
z vecného bremena – podielového spoluvlastníka v spoluvlastníckom podiele 107/500
stavby č. s. 2318 (sklad horľavín), druh stavby 1, nachádzajúcej sa na parcele KN-C č.
845/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2, zapísanej na LV č. 5785, k. ú.
Dolný Kubín (aktuálnym podielovým spoluvlastníkom v spoluvlastníckom podiele
107/500 predmetnej stavby je MEDIPO plus, s.r.o., Nemocničná č. 3138, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 36724424). Vecné bremeno spočíva v povinnosti Žilinského
samosprávneho kraja ako povinného z vecného bremena strpieť na zaťažených
pozemkoch výkon práva oprávneného z vecného bremena:
a) právo prechodu, prejazdu motorovými vozidlami, mechanizmami a peši cez zaťažené
pozemky ku stavbe s. č. 2318 na pozemku parc. KN-C č. 845/7 .
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného
bremena (MEDIPO plus, s.r.o.), povinnému z vecného bremena:
Žilinskému
samosprávnemu kraju, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:378 08 427 odplatu vo výške
500,00 € v zmysle znaleckého posudku č. 197/2011 z 26.08.2011, vyhotoveného
znalcom Ing. Mariánom Pilkom, SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín.
2. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer priameho
predaja prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a
ods. 1 písm. c) a za podmienok uvedených v ods. 5, ods. 6 a ods. 7 tohto § zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovení čl. 12 ods. 2 písm. b) a čl. 13 ods. 1 bod. 1.1 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK:
− stavby č. s. 271, rekreačná chata, druh stavby 19 s príslušenstvom postavenej na parc.
KN-C č. 203/31,
− pozemku - parc. KN-C č. 203/31 ostatné plochy o výmere 31 m2,
− pozemku - parc. KN-C č. 203/171 ostatné plochy o výmere 617 m2,
nachádzajúcich sa v k. ú. Ústie nad Priehradou , obec Trstená, okres Tvrdošín, zapísaných
na liste vlastníctva č. 2195 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina v 1/1.
3. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
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−

pozemku parc. KN-C č. 1224 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,

v k. ú. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaného na liste vlastníctva č. 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v 1/1, v správe
Kysuckej nemocnice s poliklinikou, Palárikova 2311, Čadca žiadateľke – kupujúcej: Ivane
Komorášovej, rod. Dostálovej, bytom J. Bottu č. 2538/10, 022 01 Čadca za kúpnu cenu
434,98 € (stanovenú v zmysle ZP č. 50/2012 znalkyne Ing. Vlasty Kolenovej, Na Podstráni
2669, 024 01 Kysucké Nové Mesto).
4. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
−

pozemku parc. KN-C č. 1223/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,

v k. ú. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaného na liste vlastníctva č. 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v 1/1, v správe
Kysuckej nemocnice s poliklinikou, Palárikova 2311, Čadca žiadateľovi – kupujúcemu:
Ladislavovi Bobčíkovi, rod. Bobčík, bytom ul. Mieru 2121/A, 022 01 Čadca za kúpnu
cenu 418,25 € (stanovenú v zmysle ZP č. 50/2012 znalkyne Ing. Vlasty Kolenovej, Na
Podstráni 2669, 024 01 Kysucké Nové Mesto).
5. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
−

pozemku parc. KN-C č. 1223/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,

v k. ú. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaného na liste vlastníctva č. 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v 1/1, v správe
Kysucká nemocnica s poliklinikou, Palárikova 2311, Čadca žiadateľovi – kupujúcemu:
Ignácovi Gavlasovi, rod. Gavlas, bytom SNP 735/6, 022 01 Čadca za kúpnu cenu 434,98 €
(stanovenú v zmysle ZP č. 50/2012 znalkyne Ing. Vlasty Kolenovej, Na Podstráni 2669,
024 01 Kysucké Nové Mesto).
6. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
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a) spoluvlastníckeho podielu 6680/60344
na pozemku parc. KN-C č. 179/14 ostatné plochy o výmere 216 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 v kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 23,91 m2, za kúpnu cenu 1.089,38 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 79/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľovi – kupujúcemu: MUDr. Petrovi Gašparovi, rod. Gašparovi, bytom
Červeného kríža č. 66/20, 029 01 Námestovo.
b) spoluvlastníckeho podielu 6680/60344
na pozemku parc. KN-C č. 179/14 ostatné plochy o výmere 216 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 v kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 23,91 m2, za kúpnu cenu 1.089,38 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 79/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľovi – kupujúcemu: MUDr. Igorovi Gašparovi, rod. Gašparovi, bytom
Červeného kríža č. 66/20, 029 01 Námestovo.
c) spoluvlastníckeho podielu 5873/30172
na pozemku parc. KN-C č. 179/14 ostatné plochy o výmere 216 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 v kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 42,04 m2, za kúpnu cenu 1.915,55 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 79/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľovi – kupujúcemu: PaeDr. Tomášovi Kucharíkovi, rod. Kucharíkovi, bytom
Slnečná č. 164/16, 029 01 Námestovo.
d) spoluvlastníckeho podielu 5873/30172
na pozemku parc. KN-C č. 179/14 ostatné plochy o výmere 216 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 v kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 42,04 m2, za kúpnu cenu 1.915,55 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 79/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľovi – kupujúcemu: MUDr. Štefanovi Blahútovi, rod. Blahútovi, bytom
Hviezdoslavova č. 26/39, 029 01 Námestovo.
e) spoluvlastníckeho podielu 11746/30172
na pozemku parc. KN-C č. 179/14 ostatné plochy o výmere 216 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 v kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 84,09 m2, za kúpnu cenu 3.836,97 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 79/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľke – kupujúcej: MUDr. Anne Naništovej, bytom ul. Mieru č. 301, 029 01
Námestovo.
7. s c h v a ľ u j e (výnimka)
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj
prebytočného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8
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písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov:
a) spoluvlastníckeho podielu 6836/30328
na pozemku parc. KN-C č. 179/15 ostatné plochy o výmere 349 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 pre kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 78,66 m2, za kúpnu cenu 3.584,00 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 80/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľke – kupujúcej: Ing. Márii Slovíkovej, rod. Slovíkovej, bytom Štefánikova č.
265/14, 029 01 Námestovo.
b) spoluvlastníckeho podielu 5873/30328
na pozemku parc. KN-C č. 179/15 ostatné plochy o výmere 349 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 pre kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 67,58 m2, za kúpnu cenu 3.079,00 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 80/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľke – kupujúcej: MUDr. Márii Hlivovej, rod. Hlivovej, bytom Ul. Mieru č. 960,
028 01 Trstená.
c) spoluvlastníckeho podielu 5873/30328
na pozemku parc. KN-C č. 179/15 ostatné plochy o výmere 349 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 pre kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 67,58 m2, za kúpnu cenu 3.079,00 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 80/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľke – kupujúcej: MUDr. Marte Janolkovej, rod. Hrubinskej, bytom
Sládkovičova č. 643/5, 029 01 Námestovo.
d) spoluvlastníckeho podielu 5873/30328
na pozemku parc. KN-C č. 179/15 ostatné plochy o výmere 349 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 pre kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 67,58 m2, za kúpnu cenu 3.079,00 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 80/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľke – kupujúcej: MUDr. Gabriele Fúziovej, rod. Dudášikovej, bytom Ul.
Milana Urbana č. 199/22, 029 01 Námestovo.
e) spoluvlastníckeho podielu 5873/30328
na pozemku parc. KN-C č. 179/15 ostatné plochy o výmere 349 m2 (zapísaného na
liste vlastníctva č. 818 pre kat. úz. Námestovo pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v 1/1 v správe Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, Námestovo),
ktorý predstavuje výmeru 67,58 m2, za kúpnu cenu 3.079,00 € (stanovenú v zmysle ZP
č. 80/2011 znalca Ing. Miroslava Obtuloviča, ul. Pod Žiarcom 787, 027 44 Tvrdošín)
žiadateľovi – kupujúcemu: Mgr. Borisovi Dzurekovi, rod. Dzurek, bytom Ul. Cyrila
Metoda č. 330, 029 01 Námestovo.
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8. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer prevodu tohto
majetku na základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9a ods. 1 písm. a)
a za podmienok uvedených v ods.2 a ods. 3 tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 3 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK za účelom odpredaja tohto majetku:
-

9.

stavby súpisného čísla 1509, dom s opatrovateľskou službou, druh stavby 12,
nachádzajúcej sa na parc. KN-C č. 990 v k. ú. Liptovská Ondrašová, obec Liptovský
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš zapísaná na LV č. 4974 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj v 1/1 v správe Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš. Právny vzťah k
parcele KN-C č. 990 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1060 m2 nie je evidovaný
na liste vlastníctva v k . ú. Liptovská Ondrašová.
schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer prevodu tohto
majetku na základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9a ods. 1 písm. a) a za
podmienok uvedených v ods.2 a ods. 3 tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 3 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK za účelom odpredaja tohto majetku:
−
−
−

stavby súpisného čísla 2308, obytný dom, druh stavby 9, nachádzajúcej sa na parc.
KN-C č. 1678,
pozemku - parc. KN-C č. 1678 zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2
pozemku - parc. KN-C č. 1679/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2,

nachádzajúcich sa v k. ú. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaných na LV č. 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1, v správe Kysuckej nemocnice s poliklinikou,
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
a
− pozemku parc. KN-C č. 1679/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1231 m2,
novovytvoreného z pozemku parc. KN-C č. 1679/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2452 m2 na základe geometrického plánu č. 39/2012, vyhotoveného Jánom
Markuliakom – GEODET, Raková 1138, 023 51, dňa 18. 05. 2012, úradne overeného
dňa 05.06.2012 pod č. 479/2012 Správou katastra Čadca.

Uznesenie 5/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
vyradenie z evidencie a následnú fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného majetku ŽSK v
zmysle článku 30 ods. 3 písm. (c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja účinných od 1.5.2010 v znení neskorších dodatkov:
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hnuteľný majetok, Počítačový tomograf, výrobné číslo: 14575 S 04, inventárne číslo:
DHM0202234, rok výroby: 1997, v nadobúdacej hodnote 547 176,29 €, v zostatkovej
hodnote 0,00 €,
v správe Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, ul.
Palučanská 25,Liptovský Mikuláš, IČO: 17336163.

Uznesenie 6/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zverenie zhodnotenia cesty III/011059, vrátane štyroch mostov vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré bolo vykonané z programu Cezhraničná spolupráca Poľsko –
Slovenská republika 2007 - 2013 v rámci projektu: „Modernizácia cestnej infraštruktúry Rajcza Oščadnica“ vo výške 1 075 242,90EUR vrátane DPH, do správy: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 s účinnosťou podľa
zmluvy o zverení majetku – zhodnotenia cesty do správy správcu.

Uznesenie 7/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
nové znenie Zriaďovacej listiny Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa
104, Žilina, IČO: 42054575, ktorým sa nahrádza pôvodné znenie Zriaďovacej listiny Správy
ciest Žilinského samosprávneho kraja vydanej dňa 23. 10. 2006 v znení neskorších zmien
a doplnení, s účinnosťou od 1. júla 2012.

Uznesenie 8/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
žiadosť MUDr. Petra Dančíka o uvoľnenie z funkcie riaditeľa a o skončenie pracovného
pomeru v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená dohodou v zmysle § 60
Zákonníka práce dňom 20. júna 2012 bez uvedenia dôvodu,

2.

odvoláva
dňom 25. júna 2012
MUDr. Petra Dančíka z funkcie riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou
Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená.
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Uznesenie 9/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 7/13 v časti 3. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 8. novembra 2011 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na novovytvorených zaťažených
pozemkoch nachádzajúcich sa v kat. území Turzovka, obec Turzovka, okres Čadca, ktoré
vzniknú na základe geometrického plánu rozdelením pozemku parcely KN-C č. 3713/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 810 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 8497 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 na štyri časti, z ktorých jedna bude
zodpovedať zaťaženému pozemku, v ktorom bude uložená kanalizačná prípojka na dažďovú
kanalizáciu vrátane ochranného pásma, ďalšia bude zodpovedať zaťaženému pozemku,
v ktorom bude uložená elektrická NN prípojka vrátane ochranného pásma a ďalšie dve časti
budú predstavovať zvyšok pôvodného pozemku, pričom tieto časti nebudú zaťažené vecným
bremenom.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného
novovytvorených zaťažených pozemkoch výkon práva:

z vecného

bremena

strpieť

na

- zriadenia, uloženia, vedenia a výstavby kanalizačnej prípojky na dažďovú kanalizáciu
o výmere cca. 23 m2, vrátane ochranného pásma a elektrickej NN prípojky o výmere
cca. 232 m2 vrátane ochranného pásma,
- vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na
zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv
alebo odstránenia kanalizačnej prípojky na dažďovú kanalizáciu a elektrickej NN
prípojky,
- užívania kanalizačnej prípojky na dažďovú kanalizáciu a elektrickej NN prípojky na
zaťažených pozemkoch,
v prospech vlastníka nasledujúcich oprávnených nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat.
území Turzovka, obec Turzovka, okres Čadca: pozemku KN – C parcely č. 164/40, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1054 m2 a stavby – Obchodné centrum KIK Turzovka SO 01
súpisné č. 580 postavenej na pozemku KN-C parcele č. 164/40, ktoré nehnuteľnosti sú
zapísané na LV č. 8801 v prospech JTH Immo s. r. o. so sídlom Veterná ulica 890/11, 900 66
Vysoká pri Morave, IČO: 45 517 061 s tým, že na výkon práv zodpovedajúcich vecnému
bremenu bude oprávnený ktorýkoľvek vlastník oprávnených nehnuteľností.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena geometrickým plánom.
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Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí spoločnosť JTH Immo
s. r. o., Veterná ulica 890/11, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45 517 061 povinnému
z vecného bremena: Žilinskému samosprávnemu kraju, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
378 08 427 odplatu vo výške 1000 EUR.
Náklady na vyhotovenie geometrického plánu na určenie vecného bremena a na rozdelenie
pozemku KN-C parcely č. 3713/1 v kat. území Turzovka uhradí spoločnosť JTH Immo s. r.
o., Veterná ulica 890/11, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 45 517 061.

Uznesenie 10/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01,
vyhlásenej v rámci Regionálneho operačného programu, za účelom realizácie projektu
„Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+ “,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 2 250,- €.

Uznesenie 11/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01,
vyhlásenej v rámci Regionálneho operačného programu, za účelom realizácie projektu
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre
roky 2014-2020“,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 7 500,- €

Uznesenie 12/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01,
vyhlásenej v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie, 4.1 Regenerácia sídiel 9

neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, za účelom realizácie projektu
„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 7500,- €.

Uznesenie 13/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
zásady systému zálohových platieb Strešného projektu v rámci Programu Cezhraničnej
spolupráce PL – SK 2007 – 2013,

2.

schvaľuje
podľa ust. § 5 ods. 1 a nasl. zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch
v platnom znení:
a) zmenu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre STREŠNÝ PROJEKT pod ozn.
WTSL.03.00.00-18-001/08 zo dňa 08.05.2009 (ZoSP), ktorá bude realizovaná na
základe Dodatku č. 1 k nej;
podľa ust. § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v platnom znení a Čl. 31 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja:
b) postúpenie pohľadávok postupcu (cedenta) – Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)
v prospech postupníka (cesionára) – Združenia Euroregión Karpacki Poľsko (SEKP),
ktoré pohľadávky vzniknú na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v platnom znení (daň z motorových vozidiel) z dôvodu zabezpečenia finančného
krytia zálohových platieb poskytnutých v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce PL
– SK 2007 – 2013 Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky na
realizáciu projektov z prostriedkov ERDF v celkovej výške 270.545,13 EUR (spolu
s úrokmi, províziami a inými nákladmi riadne preukázanými postupníkom) za
predpokladu, že zo strany ŽSK nebudú dodržané finančné podmienky Zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku pre STREŠNÝ PROJEKT pod ozn.
WTSL.03.00.00-18-001/08 zo dňa 08.05.2009 (ZoSP), ktorými je viazaný. Predmetné
postúpenie pohľadávok bude realizované na základe Dodatku č. 1 k Zmluve
o postúpení pohľadávok uzatvorenej medzi ŽSK a SEKP zo dňa 18.12.2009 pod
podmienkou uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoSP.
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Uznesenie 14/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov na základe predložených projektov vypracovaných
v zmysle VZN č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského
samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja a na základe
Sociálneho programu na ochranu práv a právom chránených záujmov detí na predchádzanie
a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území Žilinského samosprávneho kraja
nasledovne:
1. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Mesto Turzovka
Letné hry
800 €

2. Predkladateľ:
Názov projektu:

Mesto Čadca
Aktivity zamerané na primárnu protidrogovú prevenciu detí
a mládeže
800 €

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

Náruč – Pomoc deťom v kríze, o.z., Žilina
Podporné programy pre deti z rodín ohrozených domácim
násilím
800 €

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

ŽENA V TIESNI, o.z., Martin
Nebuď ďalšou obeťou IV.
800 €

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

Obec Rabča
Týždeň plný prekvapení
800 €

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

Obec Rabča
Pridaj sa k nám
800 €

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

Obec Zázrivá
Detský skanzen v Zázrivej
800 €

11

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

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš
Letný tábor
800 €

9. Predkladateľ:

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania
Dolný Kubín
Z rozprávky do rozprávky
800 €

Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

10. Predkladateľ:
Domov sociálnych služieb Méta, Martin
Názov projektu:
Miesto pre teba
Výška fin. príspevku: 800 €

Uznesenie 15/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2012.

Uznesenie 16/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o aktuálnom vývoji situácie v zdravotníctve.

Uznesenie 17/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
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Uznesenie 18/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
informatívnu správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami
a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly na Žilinskom samosprávnom kraji
za rok 2011.
Žilina 25. júna 2012

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

Ing. Ivan Šaško v. r.
overovateľ

PaedDr. Peter Vons v. r.
overovateľ

Ing. Milan Vrábeľ v. r.
overovateľ
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