Z Á P I S N I C A 18
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 25. mája 2020 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený: Juraj Popluhár

Program rokovania:
1.
2.
3.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. apríla 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného
účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja
č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií
zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení na území Žilinského kraja.
7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/12 v časti 4. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
9. Návrh na zmenu Uznesenia č. 15/14 v časti 18. zastupiteľstva zo 16. septembra 2019.
10. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 23 zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
11. Návrh na schválenie spolufinancovania malého projektu s názvom „Kúzelná astronómia“
žiadaného v rámci výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko
– Česko 2014-2020, ktorý predložila Krajská hvezdáreň v Žiline.
12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy
z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch.
13. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy
OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
14. Návrh na schválenie spolufinancovania účasti v pilotnej schéme Budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC realizovanej v rámci
národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík II.
15. Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského
samosprávneho kraja.
16. Správa o Modeli regionálneho plánovania v ŽSK ako východiska pre tvorbu PHSR
a integrovaných územných stratégií.
17. Správa o aktuálnom stave v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s..
18. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné
obdobie 2019/2020.
19. Správa o hospodárení a činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
20. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2019.
21. Interpelácie.
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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“). Konštatovala, že ide v poradí o druhé zasadnutie, ktoré sa koná
prostredníctvom videokonferencie.
Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 51 poslancov.
Informovala, že o ospravedlnenie požiadal poslanec Juraj Popluhár. Predsedníčka 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. Za overovateľov určila
poslancov Františka Výrostka, Petra Webera a Rastislava Zanovita, za zapisovateľku určila
Sylviu Milovú.
Predsedníčka uviedla, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh programu.
Opýtala sa, že má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania.
Prihlásil sa poslanec Rudolf Urbanovič. Uviedol, že nemá návrh na zmenu ani doplnenie
programu, ale dozvedel sa, že kolegyňa Sylvie Milová má dnes sviatok, tak v mene
poslaneckého klubu SNS a ostatných kolegov jej zaželal všetko najlepšie.
Keďže nikto nepredložil iný návrh, predsedníčka dala hlasovať o predloženom návrhu
programu rokovania.

Uznesenie 1/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 45 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Predsedníčka požiadala poslancov o vyjadrenie súhlasu s vystúpením Ing. Ivana Hečku,
ktorý je riaditeľom Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., za účelom predloženia Správy
o aktuálnom stave v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., ktorej prerokovanie bolo schválené
v rámci schváleného programu rokovania. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.

K bodu 2
Riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja JUDr. PhDr. Martin Cingel (ďalej len
„riaditeľ úradu“) predložil Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva
27. apríla 2020.
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Informoval, že Uznesenie 11/17 v časti 2. je splnené, dodatok k zmluve o úvere bol
podpísaný 29. apríla 2020 a účinnosť nadobudol 30. apríla 2020. Dodal, že ostatné rozhodnutia
zastupiteľstva z 27. apríla 2020 realizuje úrad v súlade s prijatými uzneseniami.
Informoval, že Uznesenie 34/13 z 24. júna 2019 v časti 2., ktorým zastupiteľstvo
požiadalo predsedníčku, aby prostredníctvom úradu zabezpečila vypracovanie nízkouhlíkovej
stratégie na obdobie minimálne piatich rokov, je naďalej v plnení. Stav plnenia uznesenia je
nezmenený oproti komentáru, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve 27. apríla 2020. Bola
podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je momentálne v procese hodnotenia.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. apríla 2020.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 48 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 3
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík (ďalej len „hlavný
kontrolór“) predložil Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019. Oboznámil poslancov
s obsahom stanoviska. Osobitne upozornil na zmenu v obsahu stanoviska oproti verzii, ktorá
bola predložená na komisiách. Vysvetlil, že v stanovisku, ktoré predkladá, je zohľadnený aj
podpísaný dodatok k zmluve o úvere. Konštatoval, že na základe vykonanej kontroly
predložený záverečný účet za rok 2019 spĺňa všetky predpísané náležitosti v zmysle
ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov, a preto
odporučil zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ľubomír Kubáň.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa vyjadril k stavu a vývoji dlhov samosprávneho kraja.
Hlavného kontrolóra sa opýtal, či v prípade, žeby samosprávny kraj uvažoval o prijatí úveru,
do akej percentuálnej výšky dlhu bude odporúčať prijatie úveru.
Hlavný kontrolór sa vyjadril, že zákon jednoznačne ustanovuje hranicu 60 %, s tým, že
nás v obmedzuje aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti a uviedol osobné odporúčanie, že by
bol nerád, ak by zadĺženosť samosprávneho kraja mala byť vyššia ako 38 %. Dodal, že ešte
možnosti sú, ale jeho stanovisko by bolo zrejmé negatívne, ak by mala hranica zadĺženia
prekročiť 38 %.
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Predsedníčka doplnila, že ak sme uvažovali o ďalších investičných plánoch, tak sme si
určili vnútornú hranicu zadĺženia do 40 %, aby bola situácia zvládnuteľná. Uviedla, že súčasná
situácia spojená s ochorením COVID-19 finančnú situáciu negatívne ovplyvnila, a teda sa
stotožňuje s vyjadrením hlavného kontrolóra.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra ŽSK k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho
kraja za rok 2019.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 49 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 4
Riaditeľka odboru ekonomického Katarína Gazdíková (ďalej len „riaditeľka odboru
ekonomického“) predložila návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok
2019. Konštatovala, že návrh bol spracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodala, že záverečný účet je spracovaný na základe audítorom overených účtovných
a finančných výkazov za rok 2019. Uviedla, že záverečný účet obsahuje najmä informácie
o výsledkoch rozpočtového hospodárenia a majetkovú situáciu samosprávneho kraja za
účtovné obdobie roku 2019. Doplnila, že súčasťou návrhu záverečného účtu je aj podrobné
vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu. V ďalšej časti svojho vystúpenia podrobne
informovala o vývoji príjmov a výdavkov samosprávneho kraja v priebehu roka 2019
a o ďalších častiach predloženého návrhu. Na záver konštatovala, že návrh bol prerokovaný
v jednotlivých komisiách bez pripomienok a bol zverejnený na verejné pripomienkovanie
v zmysle zákona.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 4/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)
b)
c)
d)

Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019 podľa predloženého návrhu,
celoročné hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019 bez výhrad,
schodok bežného a kapitálového hospodárenia ŽSK za rok 2019 vo výške - 4 237 178,07
EUR,
prerozdelenie prebytku rozpočtu ŽSK do rezervného fondu vo výške 15 486 085,33 EUR,
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e)
f)

g)

prerozdelenie prebytku finančných operácii do fondu udržateľnosti vo výške 10 651,00
EUR,
podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení
neskorších predpisov nevyčerpané dotácie z roku 2019 vo výške 1 128 504,21
EUR, nedočerpané úverové zdroje z CEB vo výške 21 886 835,84 EUR a nedočerpané
zdroje z návratnej finančnej výpomoci MF SR vo výške 1 677 507,90 EUR, ktoré sa
zapoja do rozpočtu v roku 2020 na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu,
schválenie účtovnej závierky za rok 2019.

Výsledok hlasovania 4:

Za: 49 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 5
Riaditeľka odboru ekonomického predložila Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2020. Informovala, že predmetom úpravy rozpočtu sú zmeny
takmer vo všetkých častiach rozpočtu. Poslancov podrobne informovala o jednotlivých
úpravách. Dala do pozornosti, že predložený návrh obsahuje aj informáciu o zmenách rozpočtu,
ktoré boli vykonané v rámci kompetencie pani predsedníčky v súlade s uznesením
zastupiteľstva. Upozornila, že v dôvodovej správe sa uvádza, že došlo k úhrade 450 tis. €
pre dopravcu ARRIVA Liorbus v prímestskej autobusovej dopravy z titulu úhrady straty
v rámci kompetencie pani predsedníčky. Vysvetlila, že situácia sa zmenila a k úhrade ešte
nedošlo a celkové finančné prostriedky na úhradu straty sa navrhujú v rámci predloženej úpravy
rozpočtu.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň, Dušan
Mičian, Ľudmila Chodelková, Jaroslav Barok, Anna Dvorščáková, podpredseda Igor Janckulík
a poslanec Milan Gura.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa opýtal na pozastavenú investíciu v Liptovskom múzeu
v Ružomberku, a to stavebných úprav vstupného schodiska pred budovou, zriadenie
bezbariérového prístupu a výťah v interiéri budovy. V mene aj ostatných kolegov
z Ružomberka požiadal predsedníčku, aby do investičného plánu na rok 2021 zaradila
predmetnú investičnú akciu po etapách, kde ich najväčšou požiadavkou je vytvorenie
bezbariérového prístupu. Ďalej sa vyjadril k skutočnosti, že predbežne sa zastavuje celkovo 23
stavebných akcií v rámci všetkých úsekov. Opýtal sa, akým spôsobom sa budú realizovať, či sa
budú riešiť v ďalších úpravách rozpočtu na rok 2020, alebo či budú presunuté do rozpočtu na
rok 2021.
Poslanec Dušan Mičian upriamil pozornosť na stranu 4 Rezervný fond – vzdelávanie,
konkrétne na stavebné úpravy kuchyne pre SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom
Meste. Vyjadril sa, že každým rokom sa riaditeľ tejto školy ubezpečuje, že pri kontrole hygieny
sa už pracuje na stavebných úpravách a že dôjde k náprave. Nie je teraz možné predvídať,
dokedy sa bude vyhovárať, keďže kuchyňa nespĺňa hygienické normy. S poľutovaním
konštatoval, že keď prišiel konečne rok, v ktorom sme v rámci rozpočtu naplánovali finančné
prostriedky na stavebné úpravy kuchyne, vošla nám do života choroba COVID-19 a zas nie sú
prostriedky na opravu kuchyne. Z uvedeného dôvodu požiadal, aby v rámci 2. úpravy rozpočtu,
o ktorej sa bude rokovať na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva, boli zahrnuté aspoň finančné
prostriedky na projekt stavebných úprav kuchyne SPŠ informačných technológií v Kysuckom
Novom Meste. Dodal, že týmto spôsobom by sme sa mohli aspoň preukázať hygiene, že
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pracujeme na odstránení závad a úprave kuchyne. Ďalej sa vyjadril k vypusteniu investičnej
akcie pre túto školu – zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vo výške 45 tis. €.
Vzhľadom na vzniknutú finančnú situácia následkom pandémie, akceptujú jej dočasne
vypustenie z rozpočtu. Na záver svojho vystúpenia zdôraznil, že prioritou je oprava kuchyne
v škole.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa opýtala na investície, ktoré sa navrhujú zrušiť, a to
konkrétne pre Gymnázium, Hlinská, Žilina akcia: Športovo-rekreačný areál – prekládka
vodovodu vo výške 85 tis. €. Vytkla, že je to investícia, ktorá bola plánovaná ešte v období
minulého vedenia a znovu ju rušíme. Ďalej poukázala na stavebnú akciu pre Spojenú školu,
Rosinská cesta, Žilina: Rekonštrukcia a vybudovanie kanalizácie 1. etapa vo výške 115 tis. €,
ktorá sa tiež navrhuje zrušiť. Vyjadrila sa, že ju to veľmi mrzí, je tam havarijná situácia, riešime
záležitosť už dlho a opýtala sa, kedy budú tieto zrušené investície opäť zaradené do rozpočtu
kapitálových výdavkov. Vytkla aj stavebné akcie na Gymnáziu na Varšavskej ulici v Žiline,
stavebné práce mali byť na jeseň už ukončené, aj napriek tomu sa ešte stále riešia len projekty.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa opýtala na investičnú akciu pre CSS Lúč Žilina – zmena
názvu, ktorá je uvedená na strane 25 materiálu, kde sa uvádza -50 tis. € na Vybudovanie
špecializovaného zariadenia pre autistov, ul. Hlboká a +50 tis. € na Vybudovanie
špecializovaného zariadenia, ul. Hlboká. Požiadala o písomnú odpoveď riaditeľky odboru
sociálnych vecí na otázku, o akú akciu ide a čoho sa bude týkať, akého špecializovaného
zariadenia. Ďalej upriamila pozornosť na ďalšiu investičnú akciu pre CSS Lúč, Žilina s názvom
Vybudovanie špecializovaného zariadenia, ul. Hlboká s uvedením -45 tis. €. Zdôraznila, že
táto téma sa už spoločne riešila a dohodlo sa, že táto investícia a prerábka sa nebude robiť pre
autistov, ale do dnešného dňa sa nedozvedela, pre koho bude slúžiť toto zariadenie a na aký
účel. Požiadala riaditeľku odboru sociálnych vecí o odpoveď na jej otázky podľa možností
priamo teraz na rokovaní a následne požiadala o písomné potvrdenie jej vyjadrenia, ktoré
odošle na jej mail. Vopred poďakovala.
Poslanec Jaroslav Barok upriamil pozornosť na stranu 4 Kapitálové výdavky –
Rezervný fond – zdravotníctvo. Konkrétne pre Liptovskú NsP Liptovský Mikuláš sa navrhuje
zrušenie investičnej akcie Prestavba očného pavilónu III. etapa vo výške 100 tis. € a na strane
20 zrušenie investičnej akcie Prestavba očného pavilónu III. etapa vo výške 195 tis. €. Uviedol,
že ide o dokončenie prestavby budovy, v ktorej sa nachádza očné oddelenie a rôzne
ambulancie. Doplnil, že dokončením prestavby sa získajú priestory pre ďalšie ambulancie
interného charakteru. Tieto ambulancie sídlia v suteréne interného pavilónu. Ide najmä
o onkologickú ambulanciu. Je v suteréne, pacienti tu čakajú v prechodovej chodbe v prievane.
Informoval, že v súčasnosti v dôsledku epidemiologickej situácie je ambulancia dočasne
umiestnená v očnom pavilóne. Po jej zlepšení sa bude musieť vrátiť naspäť do nevyhovujúcich
priestorov. Chodba bude predelená dverami na časť, kde budú expektačné lôžka pre
suspektných Covidových pacientov a časť pre ostatné ambulancie, vrátane onkologickej.
Onkologickí pacienti teraz vidia, že sú možnosti dôstojnejšie čakať na vyšetrenie a určite sa im
nebude páčiť, keď sa budú musieť vrátiť do suterénnych priestorov. Vyjadril pochopenie nad
tým, že teraz pri výpadku príjmov treba šetriť, ale treba šetriť na správnom mieste. Na záver
konštatoval, že návrh tentokrát podporí, ale požiadal, aby pri nasledujúcej zmene boli dodané
financie aj na dokončenie očného pavilónu.
Poslankyňa Anna Dvorščáková sa opýtala na plánované investície pre Liptovskú NsP
v Liptovskom Mikuláši. Pripomenula, že pre tento rok boli schválené okrem iného aj dve väčšie
investície, a to dostavba urgentného príjmu a dostavba 3. nadzemného podlažia. Vyjadrila sa,
že poslanci za okres Liptovský Mikuláš si určili ako prioritu dostavbu urgentného príjmu, čo
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v rozpočte zostáva a dostavbu 3. nadzemného podlažia sme pre túto chvíľu stiahli, pretože
nevieme, v akej finančnej situácii sa budeme nachádzať. Vyjadrila sa, že pre obyvateľov
Liptovského Mikuláša je zrealizovanie tejto investície veľmi dôležité, aj vzhľadom na
nedostatok ambulancií, čo ovplyvňuje kvalitu zdravotného zabezpečenia a nemocnica si takúto
investíciu nedokáže pokryť z vlastných zdrojov. Opýtala sa, v akom stave je momentálne
proces verejného obstarávania na investičnú akciu dostavby urgentného príjmu. Ďalej sa
opýtala, ak by nastali komplikácie s verejným obstarávaním pre urgentný príjem, či by sa
v ďalšej úprave rozpočtu dali presunúť finančné prostriedky na dostavbu 3. nadzemného
podlažia pre Liptovskú NsP v Liptovskom Mikuláši.
Podpredseda Igor Janckulík požiadal predsedníčku, aby samosprávny kraj začal rokovať
so štátom ohľadom spoločností SAD a straty, ktorú v rozpočte musíme vykryť. Vyjadril názor,
že túto stratu by mal kompenzovať štát, pretože prevádzka autobusov bola obmedzená nie našou
vinou, ale ako následok pandémie. Uviedol, že by bolo výborné, ak by nás štát aspoň z časti
odškodnil. Vyjadril sa, že kvôli výraznej dotácie pre SAD musíme v súčasnosti rušiť plánované
investičné akcie, ktoré sú pre nás veľmi potrebné. Vyjadril sa, že ak chceme naštartovať
ekonomiku, tieto investície by sme nemali rušiť.
Poslanec Milan Gura sa opýtal, či v rámci navrhovanej stavebnej akcie Rekonštrukcie
cesty III/2012 Čadca – Čadečka vo výške 121 253 € sa plánuje aj odvodnenie časti cesty
k škole. Zdôraznil, že bez odvodnenia cesty, nemá význam rekonštrukcia tejto časti cesty.
Požiadal o vysvetlenie a potom bude pokračovať. Dodal, že sa mu pred zastupiteľstvom
nepodarilo skontaktovať s nikým kompetentným, kto by mu na túto otázku zodpovedal.
Predsedníčka odpovedala na pripomienky poslancov, ktoré odzneli v rozprave.
K pripomienke poslanca Ľubomíra Kubáňa sa vyjadrila, že stavebná akcia ohľadom výťahov
v budove múzea v Ružomberku je nákladná akcia a bolo by vhodné túto akciu rozdeliť na etapy
a prioritne zabezpečiť aspoň bezbariérový vchod do prízemného podlažia do budovy. Dodala,
že dnes nikto nevie, ako naložíme s pozastavenými investičnými akciami. Vyjadrila sa, že
v súčasnosti vychádzame z danej finančnej situácie a predpoklad výnosu z daňových príjmov
je stále negatívny. Doplnila, že stavebné akcie, ktoré sme si naplánovali začať realizovať
v dobrej viere do konca roku 2020, nedokážeme začať. Vysvetlila, že sa pozastavili nezačaté
investičné akcie vo výške 2,1 mil. €, ale na dofinancovanie rozostavaných stavieb potrebujeme
ešte 4,7 mil. €. Zdôraznila, že z uvedeného plynie, že nepozastavujeme investície.
Na pripomienku poslanca Dušana Mičiana uviedla, že už sa začalo s prípravou projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom
Meste. Predsedníčka zdôraznila, že nateraz v rozpočte boli ponechané stavby, ktoré boli
označené ako naozaj dôležité. K pripomienke poslankyne Ľudmily Chodelkovej sa vyjadrila,
že naozaj musí s poľutovaním konštatovať, že na športovisko na Hlinskej ulici v Žiline sa
vyčlenilo zas menej prostriedkov a ponechali sme len nejakú čiastku, ak by sa v budúcnosti
našli nejaké zdroje, aby sme mohli obstarávať, keďže je vydané platné stavebné povolenie.
Uviedla, že aj poslanci za Žilinu sa dohodli na priorite výstavby športoviska na Varšavskej ceste
a to, že sa ešte teraz nestavia, všetci dobre poznáme dôvody a problémy s projektovou
prípravou. Dodala, že v tejto chvíli je už procese stavebné konanie, doladia sa drobnosti
a predpokladá, že sa bude vedieť obstarávať a začať aj realizovať aspoň na jeseň tohto roka. Čo
sa týka kanalizácie na Rosinskej ceste, ktorá bola vypustená z rozpočtu, konštatovala, že ide
o veľkú investíciu, na ktorú nemáme dostatok finančných prostriedkov. Doplnila, že si je
vedomá dlhodobého havarijného stavu, na ktoré sa však našlo dočasné riešenie. K pripomienke
ohľadom investícií pre DSS Lúč Žilina uviedla, že vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode, aké
zariadenie bude a nechceli sme to viazať na autistické centrum, zariadenie bude všeobecne
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špecializované zariadenie. Vysvetlila, že presun finančných prostriedkov súvisí len so zmenou
názvu. K príspevku poslanca Jaroslava Baroka uviedla, že si je vedomá potrieb, no z titulu
obmedzených finančných zdrojov vieme zrealizovať len jednu stavebnú investíciu pre
nemocnicu v Liptovskom Mikuláši, a to dobudovanie urgentného príjmu, na čo sú už naviazané
financie. Informovala, že 15. 6. 2020 sa uskutoční otváranie obálok s ponukami a vyjadrila
presvedčenie, že sa to podarí a nenastanú väčšie komplikácie, podpíše sa zmluva a začne sa
s prácami. Čo sa týka otázky na presun prostriedkov v rozpočte, ak by boli problémy
s urgentom, sa vyjadrila, že je možné urobiť túto zmenu v prospech dostavby 3. nadzemného
podlažia, ale treba brať na zreteli, že táto stavba nie je obstaraná, čo si vyžiada tiež určitý čas.
Predsedníčka ubezpečila podpredsedu Igora Janckulíka, že ohľadom úhrad strát pre SAD
rokovali už niekoľko krát v rámci SK8 aj s ministerstvom financií aj s ministerstvom dopravy,
ktoré nás povzbudzovali k tomu, aby sme aj dopravcom hovorili o možnosti čerpať podporu
na opatrenia, ktoré štát pripravil. Doplnil, že jeden z dopravcov sa vyjadril, že požiada
o podporu za účelom dofinancovania miezd a druhý sa vyjadril, že si nemôžu žiadať o podporu
za účelom vykrytia straty od štátu. Dodala, že zatiaľ nepoznáme odôvodnenie. Na otázku
poslanca Milana Guru odpovedala, že v navrhovanej sume 121 tis. € nie je zahrnuté odvodnenie
cesty v Čadci – Čadečka a objavil sa ďalší problém s prekládkou inžinierskych sietí. Dodala,
že situácia sa aj po uplynutí dvoch rokov naďalej komplikuje, budeme musieť doriešiť nový
problém s prekládkou a rovnako aj spôsob financovania.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásili poslanci Milan Gura
a Dušan Mičian.
Poslanec Milan Gura kritizoval predraženie krátkeho úseku cesty. Nevidí logické
opraviť cestu okolo školy a neskôr zas kopať a odvodňovať. Odporučil navrhované finančné
prostriedky investovať do odvodnenia a následne v spolupráci s mestom by sa postavil chodník.
Zdôraznil, že zabezpečenie bezpečnosti pre deti je veľmi potrebné. Navrhol, aby v rámci
rozpočtovanej sumy 121 tis. € bolo aj odvodnenie cesty v rozsahu 72 tis. €. Požiadal
o hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu. Rovnako požiadal aj poslancov o podporu jeho
návrhu, keďže je to záležitosť, na ktorú upozorňuje už 3 roky a doteraz sa nevyriešila.
Predsedníčka upozornila poslanca Milana Guru, že vo faktickej poznámke nie je možné
predkladať návrhy. Poslanec Milan Gura pripomenul, že už v rozprave povedal, že najprv
potrebuje vysvetlenie, čo obsahuje navrhovaná suma 121 tis. € a následne bude pokračovať
vo svojom príspevku v rozprave. Navrhol, aby suma na rekonštrukciu cesty III/2012 Čadca –
Čadečka navrhovaná vo výške 121 253 € bola navýšená o 72 tis. € pre účely jej odvodnenia.
Predsedníčka zdôraznila, že vec treba vyriešiť podrobnejšie a je treba dbať na dodržovanie
rokovacieho poriadku. Spresnila, že návrh poslanec podal vo faktickej poznámke, čo nie je
v súlade s rokovacím poriadkom a pozmeňujúci návrh nepredložil písomne. Dodala že problém
budeme riešiť následne, keďže ide o špecifické veci.
Poslanec Dušan Mičian požiadal, aby riaditeľovi SPŠ informačných technológií
v Kysuckom Novom Meste bol zaslaný mail, v ktorom ho budeme informovať o tom, že sa
bude zabezpečovať spracovanie projektovej dokumentácie, čím by sa mohol preukázať pri
ďalšej kontrole hygieny, že sme už začali so stavebnými úpravami kuchyne. Vyjadril sa, že
kontrola sa očakáva asi v septembri na začiatku školského roka a bolo by dobré, ak by mal
riaditeľ školy doklad o tom, že sa pracuje na odstránení zistených hygienických závad.
Predsedníčka požiadala Gabrielu Tisoňovú z odboru dopravy, aby podrobnejšie
vysvetlila veci ohľadom pripravovanej rekonštrukcie cesty v Čadci – Čadečka. Na úvod sa
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vyjadrila, že chodník je v zmysle cestného zákona vo vlastníctve mesta. Uviedla, že výstavbou
chodníka vzniká vyvolaná investícia, ktorou je odvodnenie cesty. Informovala, že túto vec
riešime už cca 5 – 6 rokov a vždy riešenie na niečom stroskotá. Posledným problémom bola
projektová dokumentácia, ktorá sa musela prepracovať z dôvodu potreby úpravy nivelety cesty,
na čo sú rozpočtované prostriedky v navrhovanej sume 121 tis. €. Ak by k jej úprave nedošlo,
výstavbou chodníka by dochádzalo k vytápaniu obyvateľov, ktorí na predmetnom úseku
bývajú. Zdôraznila, že samosprávny kraj podporuje realizáciu tejto investičnej akcie, sme si
vedomí, že je tam škola, cesta I. triedy, ktorá je mimoriadne frekventovaná a stavia sa tam úsek
diaľnice D3. Informovala o podrobnostiach, ktoré sa riešia v rámci novej projektovej
dokumentácie. Na záver dodala, že v zmysle nových skutočností je potrebné zorganizovať
pracovné stretnutie s kompetentnými zamestnancami Mesta Čadca.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 5/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 5:

Za: 36 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: 12 hlasov.

K bodu 6
Riaditeľka odboru školstva Janka Školová predložila návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. Uviedla,
že predloženým návrhom sa stanovuje výška normatívov pre poskytovanie dotácií
zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení na území nášho kraja od 1. júna 2020. Ako dôvody na úpravu výšky
normatívov označila prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach a výpadok
v príjmov samosprávneho kraja spôsobený pandémiou šírenia ochorenia Covid-19. Uviedla, že
vzhľadom na vyššie uvedené negatívne vplyvy na rozpočet samosprávneho kraja na rok 2020,
je nevyhnutné pristúpiť k úsporným opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu, a preto jedným
z opatrení je aj navrhovaný dodatok.
Ďalej uviedla, že predloženým dodatkom sa rieši aj to, pri návrhu rozpočtu na rok 2021
sa bude vychádzať z počtu vydaných jedál za kalendárny rok 2019, a nie za predchádzajúci
kalendárny rok, a to z dôvodu výpadku v počte vydaných jedál, keďže v čase mimoriadnej
situácie zariadenia školského stravovania neposkytujú výdaj jedál pre žiakov stredných škôl.
Doplnila, že v rámci predloženého dodatku sa dopĺňa možnosť pre poskytovateľa pozastaviť
poskytovaný príspevok, resp. dotáciu pre prijímateľa z dôvodu, že je na majetok zriaďovateľa
alebo školy, prípadne školského zariadenia vedená exekúcia. Na záver doplnila, že účinnosť
predloženého dodatku navrhujeme od 1. 6. 2020 s odôvodnením naliehavého verejného
záujmu, ktorým je vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19
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a z dôvodu výpadku daňových príjmov je nutné prijatie úsporných opatrením vo výdavkovej
časti rozpočtu samosprávneho kraja.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslankyne Anna Dvorščáková,
Ľudmila Chodelková a poslanci Dušan Hrivnák a podpredseda Peter Weber.
Poslankyňa Anna Dvorščáková konštatovala, že každému je jasné, že v súčasnej dobe
je nevyhnuté šetriť všade a na všetkom. Zdôraznila však, že táto téma je pre školstvo veľmi
citlivá. Uviedla, že od doby, kedy začala mimoriadna situácia, jednotlivé školy pociťujú
úsporné opatrenia aj v podobe pozastavenia realizovaných alebo plánovaných investícií,
nerealizujú sa grantové systémy, znižuje sa normatív na žiaka, bolo pozastavené zasielanie
rozpočtových nedaňových príjmov, výpadok príjmov z internátneho ubytovania. Požiadala, aby
v krátkej budúcnosti, keď sa skončí táto situácia a bude čo len trochu možné, aby sme pamätali
na školy, pretože aj bez tohto sú dosť finančne poddimenzované a majú veľký modernizačný
dlh. Upozornila, že nemá na mysli moderné vybavenie, či technické pomôcky, ale chýbajú
základné veci a technický stav budov škôl je tiež v mnohých prípadoch nevyhovujúci.
Zopakovala a odporučila sa v budúcnosti zamerať na dofinancovanie škôl a ich potreby, aby
neboli na okraji záujmu a aby sme ich udržali v dobrej kondícií a konkurencie schopné.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková vytkla predsedníčke, že sa neuskutočnilo sľúbené
pracovné stretnutie vo veci prediskutovania témy, ktorá je predmetom predloženého dodatku.
Vyjadrila veľké sklamanie a opýtala sa, na čo je zriadená komisia školstva a športu, keď sa
nekonajú potrebné stretnutia. Vyjadrila sa, že tento rok už ideme po druhý krát znižovať dotácie
pre školské zariadenia a po zohľadnení predloženého dodatku ide už o 20 % zníženie, a teda sa
dostávame na najnižší normatív na úroveň roku 2016. Vytkla, že výška normatívu podľa
predloženého dodatku bude ešte nižšia ako za predchádzajúceho vedenia samosprávneho kraja.
Spresnila, že reč je o 100 tis. € a súčasne sa opýtala, či v rozpočte nenájdeme takýto objem
finančných prostriedkov pre deti a mládež. V tejto súvislosti podotkla, že máme milióny na
nevýhodné zmluvy, tisíce na externých zamestnancov pracujúcich na dohody a na odmeny
pre právnikov. Pre vytvorenie obrazu poslancov informovala, že minulý rok bolo uhradených
za služby jednému právnikovi 116 tis. €, v tomto roku za mesiac február 24 510 € a deťom
ideme zobrať 100 tis. €. Informovala, že má k dispozícií aj stanovisko Asociácie súkromných
škôl a školských zariadení (ďalej len „Asociácia“) a prečítala aspoň časť z neho. V stanovisku
sa uvádza, že predsedníčke boli pripomenuté jej slová z februára 2018, ktoré dávali za vzor aj
ostatným predstaviteľom samosprávy. Vtedy sa vyjadrila, že už je načase s rozdeľovaním
na naše a vaše deti. Tieto zariadenia sa starajú o výchovu, či voľný čas všetkých detí v kraji
a bolo vrcholne nespravodlivé, ak vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu, nedostávali
v plnej výške. V stanovisku je otázka, čo sa zmenilo, ak na naše deti teraz prihliada inak, ako
na ostatné. Vytkla, že predloženým dodatkom sa nerieši iba mimoriadna situácia, pretože
so znížením dotácií sa predpokladá až do konca roka 2020 a možno aj nenávratne. S odvolaním
sa na stanovisko Asociácie a uznesenie komisie školstva a športu predložila pozmeňujúci
návrh. Navrhla, aby zastupiteľstvo schválilo doplnenie Čl. II Záverečné ustanovenia dodatku
tak, že na konci vety bude bodka nahradená čiarkou a za ňou doplnený text: „pričom jeho
platnosť je počas trvania mimoriadnej situácie a jeho platnosť končí posledným dňom druhého
mesiaca po ukončení mimoriadnej situácie.“ Doplnila, že po schválení tohto pozmeňujúceho
návrhu sa upraví aj text úplného znenia VZN, pričom sa upraví doba trvania pre Článok VI.
ods. 4) a pre Článok X. ods. 2) vrátane prílohy 2, a to od 1. júna 2020 do doby trvania
maximálne počas mimoriadnej situácie a jeho platnosť končí posledným dňom druhého
mesiaca po ukončení mimoriadnej situácie. Požiadala poslancov o podporu predloženého
návrhu. Ešte dodala, že ministerstvo školstva rozdeľuje 90 mil. € na originálne kompetencie,
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takže finančné prostriedky vo výške 100 tis. €, o ktoré chceme teraz znížiť dotácie, určite
samosprávny kraj dostane. Ďalej uviedla, že od predsedu vlády SR aj ministra školstva bolo
avizované, že ich činnosť by mala začať v blížiacom sa letnom období a zrovna teraz im ideme
krátiť dotácie. Vytkla, že samosprávny kraj vybral tie zariadenia, ktoré majú súkromných
a cirkevných zriaďovateľov. Túto situáciu označila za nespravodlivú a vyjadrila sa, že
diskriminácia sa teraz deje v priamom prenose na tomto zastupiteľstve. Vyjadrila sa, že počula
aj slová o tom, že bojuje sama za seba, čo nie je pravda, pretože má veľké zariadenie, ktoré
efektívnym šetrením prežije. Zdôraznila, že v súčasnosti ohrozujeme malé umelecké školy
a centrá voľného času, ktoré takúto situáciu neustoja a bude to pre nich likvidačné. Opätovne
na záver požiadala poslancov o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslankyne Ľudmily Chodelkovej sa prihlásil
podpredseda Igor Janckulík. Vyjadril podporu predloženému pozmeňujúcemu návrhu. Uviedol,
že sa informoval aj u iných samosprávnych krajoch, či pristúpili k znižovaniu dotácií. Doplnil,
že má informáciu od dvoch samosprávnych krajov, kde nepristúpili k takémuto kroku
a financovanie majú rovnaké bez ohľadu na zriaďovateľa.
Ďalší v rozprave vystúpil poslanec Dušan Hrivnák. Požiadal o spresnenie informácií,
o akej sume zníženia dotácií rokujeme, či ide o 100 tis. €, ktoré spomenula poslankyňa Ľudmila
Chodelková a na aké obdobie, či do konca roka 2020?
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Dušana Hrivnáka sa prihlásila
poslankyňa Ľudmila Chodelková. Vyjadrila sa, že z časti odpovie na otázku. Konštatovala, že
je pravdou, že v dôvodovej správe chýbajú tieto informácie, čo je možno zámerné. Dodala, že
na zasadnutí komisie školstva a športu diskutovali o tejto veci. Informovala, že riaditeľka
odboru školstva a športu sa vyjadrila, že toto zníženie má vyrátané do konca roka 2020, a nie
len do konca mimoriadnej situácie a do konca roka 2020 podľa jej vyjadrenia by išlo o výpadok
vo výške 180 tis. €. Spresnila, že spomenutý výpadok vo výške 100 tis. € vypočítala do konca
mimoriadnej situácie a ešte dva mesiaca po nej.
Ako posledný v rozprave vystúpil podpredseda Peter Weber. Pripomenul, že v minulosti
bol poslanecký klub KDH, ktorého bol členom, iniciátorom zrovnoprávnenia detí a ich rodičov.
Vyjadril sa, že pre neho je dôležitá podmienka pri predloženom návrhu dodatku, aby rovnosť
rodičov a detí bola zachovaná. Informoval, že ešte dnes ráno konzultoval túto záležitosť
s riaditeľku odboru školstva. Tá ho ubezpečila, že našim zariadeniam priamo znižujeme
rozpočty na mzdy na 88 %, takže rovnoprávnosť bude zachovaná, inak by nehlasoval za
schválenie predloženého návrhu dodatku. Konštatoval, že zníženie príspevkov nie je pre nikoho
komfortné, osobne má blízko k športu a mládeži, ale znižovanie sa týka aj internátov, jedální
a iných zariadení. Zdôraznil, že je nevyhnutné prijímať úsporné opatrenia. Spomenul zrušenie
regionálnych dotácií, poslaneckých dotácií, o čom rozhodlo zastupiteľstvo na predchádzajúcom
zasadnutí, obmedzili sme nákupy tovarov a služieb o 10 %, znížili sa platy a odmeny
zamestnancom, čo je veľmi citlivá záležitosť, niektoré plánované investície sa pozastavili.
Zdôraznil, že v tejto chvíli treba šetriť a pre neho je dôležitý fakt, že cca v septembri alebo
októbri sa vrátime k tejto téme a prehodnotíme podľa situácie. Vyjadril sa, že táto situácia ho
vôbec neteší, ale musíme sa chovať ako zodpovedný hospodár. Zdôraznil, že rovnoprávnosť
bude zachovaná a listy riaditeľom našich škôl o znížení rozpočtu už boli zaslané, takže naše
školy budú mať znížený rozpočet, aj keď sa predložený návrh neschváli.
S faktickou poznámkou na vystúpenie podpredsedu Petra Webera sa prihlásila
poslankyňa Ľudmila Chodelková a Anna Dvorščáková.
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Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa vyjadrila, že podpredseda Peter Weber bol
pravdepodobne zavedený neúplnými informáciami. Vyjadrila sa, že je uvedený príspevok vo
výške 88 % pre štátnych, súkromných aj pre cirkevných zriaďovateľov, ale súčasne sa vo
všeobecne záväznom nariadení sa uvádza, že rozdiel medzi stanoveným rozpočtom podľa ods.
1 tohto článku a sumou rozpísanou a pridelenou jazykovým školám a školským zariadeniam vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerozdelí samosprávny kraj najneskôr do konca
kalendárneho roka jednotlivým školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa
potrieb jednotlivých zariadení, to znamená, že budú dofinancované podľa potrieb a možno až
do 100 %. Vyjadrila sa, že nerozumie tomu, ako môže podpredseda Peter Weber povedať, že
už budú zaslané krátené príspevky, ak ešte tento návrh nie je schválený.
Poslankyňa Anna Dvorščáková sa vyjadrila, že má za to, že krátenie príspevkov sa
navrhuje rovnomerne pre verejné i neverejné zariadenia. Vyjadrila želanie, že o 2 – 3 mesiace
sa prehodnotí situácia a pristúpime k iným opatreniam. Dodala, že nám zostáva len rešpektovať
danú situáciu.
Podpredseda Peter Weber reagoval na odznené faktické poznámky. Spresnil, že bol
zaslaný list zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, v ktorom dostali
informáciu o znížení rozpočtu na mzdové náklady na 88 %. Samozrejme, že pokiaľ nebude
schválený predložený dodatok, nemáme právo meniť financovanie súkromným a cirkevným
zariadeniam.
Na záver rozpravy sa vyjadrila aj predsedníčka a reagovala na odznené pripomienky
v rozprave. Vyjadrila sa, že ak príspevky budú na úrovni roku 2016, tak aj výnos z podielových
daní bude na úrovni roku 2016. Zdôraznila, že je nevyhnutné prijímať takéto opatrenia, aj keď
je jej veľmi ľúto, že sa to dotkne aj školských zariadení. Dodala, že šetrenie sa dotýka všetkých
oblastí činností. Vystúpenie poslankyne Ľudmily Chodelkovej označila miestami za citové
vydieranie. Pripomenula, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva sa vyjadrila, že
uvažujeme viazať finančné prostriedky na 88 %, čo nám umožňuje zákon a čo je
najjednoduchšie. Dodala, že zložitejší spôsob nebol premyslený s odvolaním sa na iné
neodkladné povinnosti súvisiace s prípravou karanténnych zariadení a plnením iných
povinností nevyhnutných v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou. Požiadala všetkých, aby
predložený návrh nevnímali ako robenie rozdielov medzi deťmi a rodičmi. Zdôraznila, že
filozofia rovnoprávnosti je stále aktuálna a zagarantovala, že rozpočet pre zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja bude tiež na úrovni 88 %. Doplnila, že nie
je naším zámerom dofinancovať naše školy na konci roka na 100 %, riaditelia škôl majú
jednoznačné pokyny a vyjadrila presvedčenie, že racionalizačné opatrenia budú efektívne
dodržiavať. Podala bližšie informácie o šetrení mzdových prostriedkov na zamestnancov
v zariadeniach samosprávneho kraja za mesiac apríl a máj 2020. Doplnila, že jednotlivé
samosprávne kraje si situáciu riešia podľa vlastných potrieb a niektoré z nich nemajú
zrovnoprávnených zriaďovateľov. Požiadala, aby všetci vnímali situáciu tak, že musíme
zastabilizovať finančnú situáciu samosprávneho kraja spôsobom, aby sme dokázali
zabezpečovať všetky činnosti, ktoré máme v kompetencii a šetrenie sa dotýka všetkých oblastí.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásili poslankyňa Ľudmila
Chodelková a podpredseda Milan Laurenčík.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková upozornila, že samosprávny kraj nie je zriaďovateľom
centier voľného času a základných umeleckých škôl, a teda finančné prostriedky sa krátia len
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cirkevným a súkromných zariadeniam tohto charakteru. Vyjadrila sa, že porozumela kráteniu
rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ale v platnom
všeobecne záväznom nariadení sa uvádza, že budú na konci roka dofinancované do výšky
100 %. Zopakovala, že 90 mil. € má poslať štát na originálne kompetencie. Podľa jej názoru
by sa mali prostriedky z tejto štátnej dotácie využiť na centrá voľného času a základné
umelecké školy. Doplnila, že nemá informáciu, aká čiastka by mala byť zaslaná na náš kraj.
Opätovne dala do pozornosti svoj pozmeňujúci návrh, ktorý akceptuje vzniknutú situáciu, ale
súčasne ohraničuje obdobie na krátenie príspevkov.
Podpredseda Milan Laurenčík sa vyjadril, že ho znepokojuje rozdeľovanie školských
zariadení na „naše“ a „vaše“, čo niekoľkokrát spomenula poslankyňa Ľudmila Chodelková.
Upozornil ju, že je poslankyňou samosprávneho kraja, a teda zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja sú aj jej. Odporučil v budúcnosti školské zariadenia
nerozdeľovať takýmto spôsobom, postačí ich rozdeliť na župné a súkromné, resp. cirkevné.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu
poslankyne Ľudmily Chodelkovej. Predsedníčka neodporučila návrh schváliť s vysvetlením, že
nie je vhodné teraz fixovať čas krátenia príspevkov, po zmene situácie bude priestor na
rokovania. Predsedníčka informovala, že niektorým poslancom sa prerušilo internetovej
spojenie a postupne sa znovu pokúšajú pripojiť na videokonferenciu. Informovala, že
momentálne sú pripojení 52 poslanci a opýtala sa, či môže dať hlasovať. Poslanci vyjadrili
súhlas.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ľudmily Chodelkovej.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 12 hlasov,

proti: 2 hlasy,

zdržalo sa: 27 hlasov.

Poslankyňa Anna Verešová avizovala, že má problém s odoslaním svojho hlasovania
a hlasovala spôsobom Za.
Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Následne dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 32 hlasov,

proti: 2 hlasy,

zdržalo sa: 6 hlasov.

Poslankyňa Anna Verešová avizovala, že má problém s odoslaním svojho hlasovania
a hlasovala spôsobom Za.
Ohlásil sa aj poslanec František Výrostko, ktorý sa vyjadril, že tiež nie si je istý, či
odoslal svoje hlasovanie.
Vzhľadom k tomu, že poslanci mali problémy s internetovým pripojením, predsedníčka
zrušila hlasovania č. 6 a č. 7. Poslancov požiadala, aby sa opätovne prihlásili
do videokonferencie. Keďže problém s internetovým spojením pretrvával z dôvodu búrok,
predsedníčka prerušila rokovanie na 15 minút. Poslanci boli usmernení, aby sa nevypínali,
mikrofóny budú vypnuté, kamery si môžu poslanci tiež vypnúť a po skončení prestávky sa
bude pokračovať v tejto konferenčnej miestnosti.
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Po skončení prestávky dala predsedníčka znovu hlasovať o pozmeňujúcom návrhu
poslankyne Ľudmily Chodelkovej s odporúčaním návrh nepodporiť.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 15 hlasov,

proti: 3 hlasy,

zdržalo sa: 31 hlasov.

Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Následne dala znovu hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 6/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
62/2019 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. júna 2020 z dôvodu naliehavého verejného záujmu.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 37 hlasov,

proti: 2 hlasy,

zdržalo sa: 12 hlasov.

Poslanec Milan Gura avizoval, že má problém s odoslaním svojho hlasovania hlasoval
spôsobom Za.

K bodu 7
Predsedníčka predložila návrh Uznesenia 1 a návrh Uznesenia 2 a stručne oboznámila
poslancov s ich obsahom. Osobitne upozornila na zmeny v texte návrhu Uznesenia 2 v časti 8.,
predmetom ktorého je schválenie trvalej prebytočnosti a spôsobu naloženia s nehnuteľnosťou
kaštieľa v Divinke. Informovala poslancov o stretnutí so starostom Obce Divinka a na základe
dohody, ktorá bola výsledkom rokovania, sa pozmenila predmetná časť návrhu uznesenia.
Spresnila, že došlo k dohode, že v prvých 10 rokoch obec preinvestuje nie 40 % ale 25 %
z dohodnutej sumy 1 mil. €, penále za prípadné nedodržanie účelu využitia nehnuteľnosti sú
zachované, spresnilo sa, že penále sa budú hradiť z nepreinvestovanej sumy. Vysvetlila dôvod,
pre ktorý sa navrhuje odpredaj, a nie dlhodobý prenájom. Dodala, že vlastník má podstatne
väčšiu motiváciu získať finančné zdroje na obnovu nehnuteľnosti, ako by mal nájomca.
Uviedla, že v zmluve budú zadefinované aj možnosti získania majetku späť do nášho
vlastníctva v prípade, že kupujúci nedodrží všetky podmienky zmluvy. Rovnako osobitne
upriamila pozornosť na časť 15. návrhu Uznesenia 2, obsahom ktorého je návrh na schválenie
investičného zámeru obstarania nájomných bytov vo vytipovaných objektoch. Spresnila, že by
sme veľmi radi zrealizovali výstavbu nového bytového domu v Čadci v areáli nemocnice
a okrem toho aj v iných objektoch podľa toho, ako sa budú realizovať projekty. Na záver
konštatovala, že ostatné návrhy boli v komisiách prerokované bez pripomienok.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Dušan Lauko a Dušan
Mičian.
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Poslanec Dušan Lauko sa opýtal, či obsahom predloženého materiálu je aj zámena
nehnuteľností v Obcou Bešeňová. Predsedníčka bezodkladne odpovedala, že áno.
Poslanec Dušan Mičian sa vyjadril k časti 14. návrhu Uznesenia 2, obsahom ktorej je
návrh na schválenie dočasnej prebytočnosti a nájom pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre
Mesto Kysucké Nové Mesto. Vyjadril názor, že navrhnuté podmienky sú pre mesto dosť kruté
Opýtal sa, či podrobnosti týkajúce sa prevádzky športovej haly budú riešené prostredníctvom
zmluvy. Predsedníčka ho uistila, že ak sa podarí postaviť športová hala, následne bude riešená
aj jej prevádzka a všetky potrebné náležitosti dohody budú riešené v zmluve.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o návrhoch uznesení, na
ktorých prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, t. j. 35 hlasov.
Hlasovanie o návrhu Uznesenia 1 a o častiach 4., 7., 8., 10. a 14. návrhu Uznesenia 2:
Výsledok hlasovania 8:

Za: 47 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Poslanec Jozef Marec avizoval, že hlasoval spôsobom „Za“.
Hlasovanie o ostatných častiach návrhu Uznesenia 2:
Výsledok hlasovania 9:

Za: 47 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Poslanec Jozef Marec avizoval, že hlasoval spôsobom „Za“.

Uznesenie 7/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh usporiadania cestnej siete
a.) návrh na vyradenie úseku cesty III/2307 (pred prečíslovaním III/059043) spolu so
súčasťami cesty v katastrálnom území Trstená vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina z cestnej siete a jeho zaradenie do siete miestnych
komunikácií mesta Trstená v dĺžke podľa projektu usporiadania cestnej siete (cca 0,383
km), začiatok staničenia v km 0,000 – číslo uzla 2641A04100, koniec staničenia v km
0,383 – číslo uzla 2641A04200 z dôvodu, že daný úsek cestnej komunikácie III/2307 v
intraviláne mesta Trstená má len miestny význam a nevedie po ňom žiadna verejná
autobusová doprava, o ktorom rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pozemky pod vyradeným
úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK. Časť pozemkov pod uvedeným úsekom cesty je
vo vlastníctve mesta Trstená a časť pozemkov je vo vlastníctve Slovenskej republiky,
v správe Železníc Slovenskej republiky.
b.) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode
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vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom je budúci predaj trvale
prebytočného cestného majetku (cestnej stavby) v katastrálnom území Trstená – úseku
cesty III/2307 (pred prečíslovaním III/059043) spolu so súčasťami cesty vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja a v správe správcu: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ktorý je navrhovaný na vyradenie
z cestnej siete a zaradenie do siete miestnych komunikácií mesta Trstená v dĺžke podľa
projektu usporiadania cestnej siete, začiatok staničenia v km 0,000 – 2641A04100, koniec
staničenia v km 0,383 – 2641A04200, celková dĺžka (cca 0,383 km) z dôvodu, že daný
úsek cestnej komunikácie III/2307 v intraviláne mesta Trstená má len miestny význam
a nevedie po ňom žiadna verejná autobusová doprava, budúcemu kupujúcemu: Mesto
Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 314 897 za kúpnu cenu: 1,-- EUR.
Ďalšie podmienky budúceho predaja: K predaju cestného majetku dôjde za nasledujúcej
podmienky: Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodne o vyradení dotknutého úseku
cesty z cestnej siete a jeho zaradení do siete miestnych komunikácií mesta Trstená.
Pozemky pod vyradeným úsekom cesty nie sú vo vlastníctve ŽSK. Časť pozemkov pod
uvedeným úsekom cesty je vo vlastníctve mesta Trstená a časť pozemkov je vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky.
Odôvodnenie:
V zmysle § 4a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej
komunikácii, Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže rozhodnúť o usporiadaní cestnej
siete iba na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva uzavretej
medzi doterajším vlastníkom cesty a jej budúcim vlastníkom. Vyradenie tohto úseku cesty
z cestnej siete je v záujme ŽSK, nakoľko cesta svojou funkčnosťou má charakter miestnej
komunikácie. Po danom úseku cestnej komunikácie nevedie žiadna verejná autobusová
doprava.

Uznesenie 8/18
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 budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky
a vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Novoť,
obec Novoť, okres Námestovo, zapísanom na LV č. 7489 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN – E č. 8161 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11118 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, vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia
elektrickej prípojky a vjazdu ku stavbe s. č. 440 na pozemku 5003/2 v rámci stavby:
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-

„RODINNÝ DOM – STAVEBNÉ ÚPRAVY, NADSTAVBA A PRÍSTAVBA“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej hlavným projektantom Ing.
Jozefom Kuchťákom v mesiaci 06/2019 a Ing. Martinom Laurinčíkom v mesiaci
7/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
vybudovania, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo
odstránenia elektrickej prípojky a vjazdu alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Dibdiak Štefan r. Dibdiak, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka stavby s. č. 440 na
pozemku 5003/2 a pozemkov parc. KN – C č. 5003/2 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 696 m2 a prac. KN – E č. 5003/1 trvalý trávny porast o výmere 598 m2 ako aj
v prospech každého ďalšieho vlastníka stavby a pozemkov,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
2. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Abramová, obec Abramová, okres Turčianske
Teplice, zapísanom na LV č. 95 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. 169 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7986 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:
-

-

vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu ku
pozemku parc. KN-C č. 63/4 v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO
DOMU“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným
projektantom Ing. Tomášom Mrvom v mesiaci 02/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu
alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
17



Pochyba Ján r. Pochyba, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KN – C
č. 63/3 trvalý trávny porast o výmere 261 m2 a prac. KN – C č. 63/4 trvalý trávny porast
o výmere 308 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní 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.
3. 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 vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Demänovská Dolina, obec Demänovská
Dolina, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom na LV č. 408 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
- parc. KN – E č. 2426/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25144 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:
-

-

vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu ku
pozemku parc. KN-C č. 2877/6 v rámci stavby: „Rekreačná chata“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej hlavným projektantom Ing. Martinom Uličným
v mesiaci 01/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu
alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Staroň Marián r. Staroň, nar. xxx, bytom xxx,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní 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.
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4. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k zámeru predaja časti pozemku:
-

parc. KN - E č. 8110/8 ostatná plocha o výmere 4703 m2 o predpokladanej výmere cca
550 m2,

zapísanom 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 na LV č. 1504 v kat. území Vavrečka, obec Vavrečka, okres Námestovo,
žiadateľovi – budúcemu kupujúcemu:
-

Obec Vavrečka, Obecný úrad Vavrečka č. 203, 029 01 Vavrečka, IČO: 00 314 951
za kúpnu cenu 1,00 €.

Odôvodnenie:
Obec Vavrečka v zastúpení Petrom Kruželom – starostom obce doručila Žilinskému
samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. KN-E č. 8110/8 za účelom
vybudovania chodníka pre chodcov v obci Vavrečka v rámci stavby: ,,Vavrečka, chodník na
štátnej ceste II/520“ o výmere cca 550 m2.
Odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávanej nehnuteľnosti jej nadobúdateľom (Obcou Vavrečka) len ako chodník pre chodcov,
ktorý je potrebný z dôvodu bezpečného prístupu chodcov a cyklistov v obci.
5. 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 vybudované oplotenie v rámci stavby
„OPLOTENIE STARÉHO CINTÓRINA V ŽILINE“ na dobu neurčitú na zaťažených
pozemkoch v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaných na LV č. 3431 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina, ako
- parc. KN – C č. 1093/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 948 m2 ,
- parc. KN – C č. 1094/1 záhrada o výmere 1352 m2,
vo vyznačenom rozsahu (60 m2) podľa dielu č. 1 a 2 geometrického plánu č. 134/2018,
vyhotoveného dňa 24.11.2018 spoločnosťou Planika s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Žilina, IČO: 44 330 227, Veronikou Mikušovou, autorizačne overeného dňa 24.11.2018, Ing.
Matejom Valentovičovou, úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
pod č. G1-2552/2018 dňa 10.12.2018,
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v prospech oprávneného z vecného bremena


Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch výkon práva:
vybudovania,
užívania,
údržby,
zmien,
opráv,
rekonštrukcie
alebo
odstránenia oplotenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom vybudovania, užívania, údržby, zmien,
opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia oplotenia alebo jeho častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 2.280,00 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 10/2020, vyhotoveného znalcom Ing. Igorom Nikom, Ul. ČSLA 566/2,
972 17 Kanianka.
-

6. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 a Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat.
území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na LV č. 2234 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu:
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina, ako
- parc. KN – C č. 1573/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2,
(ďalej len ako ,,zaťažený pozemok“) v prospech oprávneného z vecného bremena – každého
vlastníka nehnuteľností t. č. zapísaných na LV č. 2234 pre vlastníka: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola
podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina, ako:
-

stavba s. č. 8829, druh stavby: 20, postavená na pozemku parc. KN – C č. 1573/4,

-

pozemok parc. KN – C č. 1573/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2,

-

pozemok parc. KN – C č. 1573/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2.
(ďalej ako ,,oprávnené nehnuteľností“)

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:
-

vstupu a prechodu osobami pešo, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami cez zaťažený pozemok za účelom užívania, prevádzky,
kontroly, opravy, údržby a zabezpečenia prístupu k oprávneným nehnuteľnostiam.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena Žilinskému samosprávnemu kraju jednorazovú odplatu vo
výške 1650,00 € stanovenú v znaleckom posudku č. 07/2020 zo dňa 04. 05. 2020 vyhotoveným
znalcom Ing. Vladimírom Lamošom, Bieloruská č. 66, Bratislava.
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Podmienkou zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na zaťaženom pozemku
parc. KN – C č. 1573/3 v prospech oprávneného z vecného bremena je odpredaj stavby
s. č. 8829, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 1573/4 a pozemkov parc. KN – C č. 1573/4
a 1573/5 v kat. území Žilina na základe obchodnej verejnej súťaže č. 002/2020 z vlastníctva
ŽSK (súčasného vlastníka) do vlastníctva oprávneného z vecného bremena.
7. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ust. § 9 ods.
3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
predaj novovytvorených pozemkov:
-

parc. KN – C č. 221/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2,
parc. KN – C č. 221/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m2,

v kat. území Turčiansky Peter, obec Turčiansky Peter, okres Martin, ktoré vznikli oddelením
od pôvodného pozemku parc. KN – C č. 221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5874 m2,
zapísaného na LV č. 110 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina na základe geometrického plánu č. 55/2020, vyhotoveného
spoločnosťou Georex, s.r.o., Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, Michalom Kráľom dňa
28.04.2020, autorizačne overeného Ing. Michalom Kráľom dňa 28.04.2020, úradne overeného
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom,
žiadateľovi – kupujúcemu:
-

Obec Turčiansky Peter, Obecný úrad Turčiansky Peter č. 2, 038 41 Košťany nad
Turcom, IČO: 00 317 047
za kúpnu cenu 1,00 €.

Odôvodnenie:
Obec Turčiansky Peter v zastúpení Ondrejom Výbošťokom – starostom obce doručila
Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. KN
– C č. 221/2 a 221/3 za účelom vybudovania chodníka pre chodcov v obci Turčiansky Peter.
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávaných nehnuteľností jej nadobúdateľom (Obcou Turčiansky Peter) len ako chodník pre
chodcov, ktorý je potrebný z dôvodu bezpečného prístupu chodcov a cyklistov z obce
Turčiansky Peter.
8. s c h v a ľ u j e
A) trvalú prebytočnosť nasledujúceho majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl.
10 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Divinka, obec Divinka, okres Žilina zapísané v
katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina, IČO: 36 145 173
ako:
a) Kaštieľ Divinka, situovaný na parcele č.203, súpisné číslo 143, k.ú. Divinka a je
evidovaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom 1335/1,
celková úžitková plocha 577,35 m2
b) pozemok - parcela KN- C č. 203, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2345
m2 obe na liste vlastníctva (LV) č. 240,
c) pozemok - parcela KN- C č. 202, záhrada o výmere 292 m2 na liste vlastníctva
(LV) č. 1002.
(ďalej spolu len „prevádzané nehnuteľnosti“)
B) spôsob naloženia s vyššie uvedeným trvale prebytočným majetkom – predaj za kúpnu cenu
vo výške 1Euro + projektová dokumentácia za 1 Euro, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov.
Zriadenie zmluvného predkupného práva ako vecného práva v prospech Žilinského
samosprávneho kraja spočívajúceho v povinnosti kupujúceho a jeho právnych nástupcov
ponúknuť Žilinskému samosprávnemu kraju Kaštieľ Divinka, súp.č. 143 a pozemky parc. KN –
C č.203, parc. KN – C č.202 v kat. území Divinka v prípade ich zamýšľaného scudzenia po dobu
20 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu. V tomto prípade kúpna cena
bude stanovená ako rozdiel medzi hodnotou nehnuteľností podľa v tom čase vyhotoveného
znaleckého posudku a sumy 120.000 € ako počiatočnej hodnoty prevádzaných nehnuteľností
odsúhlasenej oboma stranami pri podpise kúpnej zmluvy.
Kupujúci: Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divina, IČO: 00321222, DIČ: 2020671851, zastúpená
starostom Ing. Michalom Krškom

Kúpna cena: 1 Euro + 1 Euro
Platobné podmienky: Kúpna cena bude zaplatená do 15 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet ŽSK
Do kúpnej zmluvy sa zakotvia takzvané osobitné dojednania, v ktorých sa obec Divinka
zaviaže:
 že po dobu 20 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného
katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy zachová
využitie objektu a priľahlých pozemkov na kultúrne, spoločenské a verejnoprospešné
účely ( t.j. aj prípadné vybudovanie parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov
kaštieľa). Táto povinnosť prechádza aj na právneho nástupcu kupujúceho.
Obec Divinka je ďalej povinná splniť nasledovné podmienky:
a) v lehote 20 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho
odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy, do predmetu kúpy
investovať sumu vo výške 1 milión Eur na opravy, údržbu a investície ( napr. sanácia
základov kaštieľa, rekonštrukcia inžinierskych sietí, obnova a rekonštrukcia jednotlivých
častí kaštieľa ) a sfunkčniť tým najmenej 50% úžitkovej plochy kaštieľa k trvalému
užívaniu a realizovať sanáciu základov kaštieľa,
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b) najneskôr do 90 dní preukázať predávajúcemu splnenie podmienky uvedenej v písm. a)
tak, že kópie listinných účtovných dokladov doručí v písomnej forme predávajúcemu
(pozn. podľa tohto ustanovenia je kupujúci povinný preukázať preinvestovanú sumu
taktiež po uplynutí prvých 10 rokov (najmenej 25%) a ostávajúcu časť sumy najneskôr po
uplynutí doby 20 rokov. Kupujúci môže predávajúcemu preukázať splnenie tejto
podmienky aj skôr, pričom predávajúci má právo predložené doklady skontrolovať aj so
skutočným fyzickým stavom v predmete kúpy a ním akceptovanú sumu kupujúcemu
písomne potvrdí,
c) kupujúci je oprávnený do sumy uvedenej v písm. a) zarátať aj náklady, ktoré vynaložia
nájomcovia v predmete kúpy s tým, že aj tieto náklady je kupujúci povinný
predávajúcemu preukázať primerane podľa písm. b).


na účely vyššie uvedených oprávnených nákladov kupujúceho sa budú
započítavať prostriedky získané formou dotácii z fondov EÚ alebo iných
projektov, ktorých garantom je Slovenská republika.



v prípade, že kupujúci nesplní podmienku investovania sumy vo výške 1 milión
Eur do predmetu kúpy na opravy, údržbu a investície riadne a včas, je predávajúci
od neho oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z
nepreinvestovanej sumy, ak sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje kupujúceho plnenia týchto povinností.



v prípade, že kupujúci nedodrží účel využitia kaštieľa a priľahlých pozemkov
počas doby definovanej vyššie, je predávajúci od neho oprávnený požadovať
zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy 1 milión Eur. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nezbavuje kupujúceho plnenia týchto povinností.



kupujúci sa zároveň zaväzuje, že po realizácii rekonštrukcie nebytových
priestorov kaštieľa poskytne bezodplatne predávajúcemu k príležitostnému
užívaniu časť týchto zrekonštruovaných priestorov s tým, že predávajúci svoje
požiadavky vzhľadom na konkrétnu dobu a konkrétny rozsah požadovaných
priestorov vopred dohodne s predávajúcim rešpektujúc pritom nasledovné
podmienky:
 dodržanie účelu využitia týchto priestorov na reprezentačné a edukatívne účely
predávajúceho a spoločenské podujatia komorného charakteru organizované
predávajúcim,
 konkrétna akcia nepresiahne dobu trvania 3 kalendárnych dní, pričom celkový

počet akcií nepresiahne v kalendárnom roku 15 akcií (pre vylúčenie
pochybností platí, že tento záväzok kupujúceho poskytovať predávajúcemu
bezodplatne nebytové priestory kaštieľa je dojednaný na dobu 10 rokov, pričom
uvedená doba začína plynúť od uskutočnenia prvej konkrétnej akcie), pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú operatívne inak a
 predávajúci zašle svoju požiadavku na konkrétnu akciu kupujúcemu písomne
(t.j aj e-mailom) minimálne 3 mesiace vopred pred uskutočnením konkrétnej
akcie, pokiaľ sa nedohodnú operatívne inak.
Odpredaj nehnuteľností bude možný za predpokladu, že Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom kultúry SR oznámi, že si neuplatňuje zákonné predkupné právo v zmysle § 23
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že je vo všeobecnom a spoločnom záujme
Žilinského samosprávneho kraja a obce Divinka dať do prevádzkového stavu kaštieľ a priľahlé
pozemky, ktoré tvoria vstup do obce. V súčasnosti sa v obci Divinka v tejto lokalite nenachádza
taktiež žiadna oddychová a kultúrna zóna, čo vzhľadom na každoročne narastajúci počet
návštevníkov obce nie je dobrou vizitkou. Samotná budova kaštieľa v súčasnosti chátra, je
nevyužitá a obec by ju rada využila na verejnoprospešné účely a pre potreby občanov
a návštevníkov obce.
V čl. 44 bod 2 Ústavy Slovenskej republiky sa uvádza, že: „Každý je povinný chrániť a
zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo“. Kultúra je jedným z ukazovateľov
vyspelosti, inteligencie a prosperity štátu. Je základ, ktorý nás odlišuje od ostatných štátov,
a preto je veľkou devízou, že obec Divinka má záujem kaštieľ zrekonštruovať.
Predmetom predaja je nehnuteľný majetok, ktorý Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti
nevyužíva a ani v budúcnosti neuvažuje nad jeho využitím vzhľadom aj na predpokladanú
výšku nutnej investície vo výške cca 2 milióny Eur.
9. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
kúpu novovytvoreného pozemku:
- parc. KN – C č. 1015/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2,
ktorý vznikol oddelením od pôvodných pozemkov parc. KN – E č. 343/1 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 6580 m2 a parc. KN – E č. 349/2 ostatná plocha o výmere 2541 m2
zapísaných na LV č. 2367 pre kat. územie Ludrová, obec Ludrová, okres Ružomberok na
základe geometrického plánu č. 204-3/2020, vyhotoveného dňa 22.01.2020 spoločnosťou
GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 36 859 010, Bc. Jánom Kutajom,
autorizačne overeného dňa 22.01.2020, Ing. Jankou Koniarovou, úradne overeného Okresným
úradom Ružomberok, katastrálnym odborom dňa 27.01.2020 pod č. 34/2020,
do výlučného vlastníctva: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
od vlastníka:

Obec Ludrová
Ludrová 239, 034 71 Ludrová,
IČO: 00 315 591

za kúpnu cenu v celkovej výške
10.

1,00 €.

schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom zámeny
1. nehnuteľnosť vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja,

Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola lesnícka
a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 15 Liptovský Hrádok
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pozemok


parc. KN – C č. 276/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 284 m2,

zapísaný na liste vlastníctva č. 258 pre kat. územie Bešeňová, obec Bešeňová, okres
Ružomberok,
2. za nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Bešeňová, Obecný úrad Bešeňová č. 66, 034 83

Bešeňová, IČO: 00 315 095:
pozemky:
 parc. KN – E č. 166/504 orná pôda o výmere 2153 m2,
 parc. KN – E č. 379/501 orná pôda o výmere 1352 m2,
zapísané na liste vlastníctva č. 329 pre kat. územie Bešeňová, obec Bešeňová, okres
Ružomberok.
Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania.
Odôvodnenie:
Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Bešeňová sa uskutočňuje za účelom vzájomného usporiadania vlastníckych
vzťahov k pozemkom.
 Predmetom zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja je
pozemok o výmere 284 m2, na ktorom Obec Bešeňová plánuje vybudovať detské ihrisko.
 Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Obce Bešeňová sú pozemky o
celkovej výmere 3505 m2, ktoré sa nachádzajú pod cestou III. triedy č. III/2213, ktorá je
vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v správe správcu: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina.
11.

schvaľuje

podmienky OVS č. 002/2020
v zmysle ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja:
stavba:
- dom s. č. 8829, druh stavby 20, postavená na pozemku parc. KN – C č. 1573/4,
pozemky:
- parc. KN – C č. 1573/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2,
- parc. KN – C č. 1573/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané na LV č. 2234 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina.
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12.

schvaľuje

podmienky OVS č. 003/2020
v zmysle ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja:
stavba:
- domov mládeže + kotolňa s. č. 12, druh stavby 11, postavená na pozemku parc.
KN – C č. 1138,
nachádzajúca sa v kat. území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský
Mikuláš, zapísaná na LV č. 963 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Žilina, IČO: 37 808 427 a
pozemky:
- parc. KN – E č. 155/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2,
- parc. KN – E č. 155/103 lesný pozemok o výmere 1601 m2,
- parc. KN – E č. 155/201 záhrada o výmere 733 m2,
- parc. KN – E č. 158/2 lesný pozemok o výmere 164 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský
Mikuláš, zapísané na LV č. 1695 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427.
13.

schvaľuje

podmienky OVS č. 004/2020
v zmysle ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja:
stavba:
- sauna s. č. 1753, druh stavby 19, postavená na pozemku parc. KN – C č. 2138/8,
- ihrisko s oplotením na pozemku parc. KN – C č. 2138/9,

pozemky:
- parc. KN – C č. 2138/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1327 m2,
- parc. KN – C č. 2138/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2,
- parc. KN – C č. 2138/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 640 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Turany, obec Turany, okres Martin, zapísané na LV č. 2383 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin.
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14.

schvaľuje

dočasnú prebytočnosť nehnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe
čl. 10 ods. 2, 3 a 5 v spojení s čl. 21 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja zo dňa 01.05.2010 v znení neskorších dodatkov a nájom nehnuteľného
majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v zmysle čl. 22 ods. 3 písm. c) a čl. 24a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 01.05.2010 v znení neskorších dodatkov,
a to:
- pozemku parc. KN-C č. 1478/3 ostatná plocha o výmere 5741 m2,
ktorý sa nachádza v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké
Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 2442 pre vlastníka: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná priemyselná škola
informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto;
nájomcovi: Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 00314099;
účel nájmu: výstavba krytej multifunkčnej športovej haly, ktorú vybuduje mesto Kysucké
Nové Mesto na vlastné náklady samostatne alebo s pomocou mimorozpočtových zdrojov;
doba nájmu: doba určitá - 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;
nájomné: 1 €/ rok/ za celý predmet nájmu;
podmienky nájmu: dohodne s nájomcom správca majetku v súčinnosti so Žilinským
samosprávnym krajom v zmluve o nájme, najmä záväzok nájomcu:
1. Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké
Nové Mesto bude mať za podmienok určených v zmluve právo bezodplatne využívať
športovú halu za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu (teda v čase od 7.30 do 13.30
počas školského vyučovania),
2. realizáciu projektu na pozemku - výstavbu haly vykonať do 5 rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o nájme (čo nájomca - mesto Kysucké Nové mesto preukáže
právoplatným kolaudačným rozhodnutím),
3. pred realizáciou projektu zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie inžinierskych sietí a
zabezpečenie ich ochrany v súčinnosti so správcami sietí,
4. porušenie vyššie uvedených povinností zo strany nájomcu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy o nájme a v prípade nesplnenia týchto povinností je prenajímateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy o nájme.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že je vo všeobecnom a spoločnom záujme
Žilinského samosprávneho kraja a mesta Kysucké Nové Mesto dať do prevádzkového stavu
pozemok, na ktorom sa nachádza ihrisko, ktoré sa dlhodobo nevyužíva na výchovno vzdelávací proces. Výstavbou krytej multifunkčnej športovej haly sa vytvoria nové podmienky
pre podporu športu detí, mládeže, športových klubov, občanov nielen mesta Kysucké Nové
Mesto, ale aj Žilinského kraja, vrátane študentov Strednej priemyselnej školy informačných
technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Predmetom nájmu je nehnuteľný
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majetok, ktorý Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti nevyužíva a ani v budúcnosti neuvažuje
s jeho využitím.
15.

schvaľuje

v zmysle čl. 5 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 5 ods. 2 písm. b) „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ zo dňa 01.05.2010 v znení neskorších dodatkov
a) investičný zámer obstarania nájomných bytov vo vytypovaných objektoch vo
vlastníctve ŽSK s využitím výhodných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
b) investičný zámer realizácie obnovy, modernizácie a výstavby zariadení sociálnych
služieb s využitím financovania prostredníctvom výhodného úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania.
K bodom 8 – 10
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s tým, aby body 8 – 10 boli prerokované v spoločnej
rozprave.
Riaditeľ odboru správy majetku a investícií Peter Mrvečka postupne oboznámil
poslancov s obsahom predložených návrhoch uznesení na zmenu uznesení.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení. Upozornila, že na prijatie uznesenia v bode 9 je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Z uvedeného dôvodu rozdelila hlasovanie.
Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených v bodoch programu 8 a 10:
Výsledok hlasovania 10:

Za: 48 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Poslanci Anna Verešová, František Výrostko, Jaroslav Velička, Milan Gura a Štefan
Kristofčák avizovali, že hlasovali spôsobom „Za“.
Hlasovanie o návrhu uznesenia predloženého v bode 9.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 48 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Uznesenie 9/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 9/12 v časti 4. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo 6. mája 2019 tak, že bude znieť:
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Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s ch v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu v rámci stavby: ,,Rodinný
dom Dražkovce parc. č. 309“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území
Dražkovce, obec Dražkovce, okres Martin, zapísanom na LV č. 98 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. 335/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6348 m2,

vo vyznačenom rozsahu (14 m2) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č. 32/2020,
vyhotoveného dňa 17. 03. 2020 spoločnosťou Georex, s.r.o., Maše Haľamovej 4413/11, 036
01 Martin, IČO: 44 474 458, Vierou Gronšorovou, autorizačne overeného Ing. Michalom
Kráľom, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom,
v prospech oprávnených z vecného bremena


Oliver Čillo r. Čillo, nar. xxx, bytom xxx a Mgr. Martina Monhartová
r. Monhartová, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 309/1
záhrada o výmere 445 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávnených
z vecného bremena výkon práva:
- vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu,
- vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom vybudovania, užívania,
kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu alebo jeho
častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatia oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 12,32 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 218/2019, ktorý vyhotovila znalecká organizácia Znalex s.r.o., Hronská
1, 960 01 Zvolen.

Uznesenie 10/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 15/14 v časti 18. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo 16. septembra 2019 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
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s ch v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na pozemkoch:
- parc. KN – C č. 9649/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2,
- parc. KN – C č. 9649/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 357 m2,
- parc. KN – C č. 9650 záhrada o výmere 438 m2,
- parc. KN – C č. 9651 orná pôda o výmere 1717 m2,
v kat. území Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísaných na LV č. 14315 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu:
Centrum sociálnych služieb Žarec, M.R. Štefánika 2533/13, 022 01 žiadateľom – kupujúcim:


Ján Slivka, rod. Slivka, nar. xxx, bytom xxx a Tatiana Slivková, rod Kuffová, nar.
xxx, bytom xxx,

za kúpnu cenu vo výške 25.000,00 € stanovenú na základe dohody.
Odôvodnenie:
Žilinskému samosprávnemu kraju bola doručená žiadosť od Jána Slivku, Drahošanka 697
a Tatiany Slivkovej, Podzávoz 1718, Čadca ako uchádzačov o odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu o veľkosti 1/2 z pozemkov parc. KN – C č. 9649/1, 9649/2, 9650, 9651 v kat. území
Čadca, zapísaných na liste vlastníctva č. 14315 pre vlastníka ŽSK, ktoré sú dlhodobo
nevyužívané. Odpredaj je realizovaný z dôvodu súhlasného stanoviska spoluvlastníkov
pozemkov Pavla Kučáka a Rozálie Kučákovej, ktorí sa vzdávajú predkupného práva
v prospech žiadateľov.
Predaj pozemkov je podložený stanoviskom komisie správcu zo dňa 26.08.2019, v ktorom
správca odporúča predaj spoluvlastníckeho podielu na uvedených pozemkoch.

Uznesenie 11/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 15/15 v časti 23. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. novembra 2019 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s ch v a ľ u j e
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a) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom zámeny majetku.
1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 je
vlastníkom tohto majetku:
a) pozemky:
 parc. KN-C č. 4466/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 parc. KN-C č. 4466/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
 parc. KN-C č. 4466/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané na liste vlastníctva č. 7791,
2. Spoločnosť MALA PRAHA s.r.o, Veľká Okružná 1309/17, 010 01, IČO: 50 099 680
je vlastníkom tohto majetku:
b) pozemky :
 parc. KN-C č. 4465/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,
 parc. KN-C č. 4465/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
 parc. KN-C č. 4465/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
 parc. KN-C č. 4465/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
 parc. KN-C č. 4465/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
 parc. KN-C č. 4465/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
 parc. KN-C č. 4465/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
 parc. KN-C č. 4465/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
 parcelné číslo 4465/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,
v kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísané na liste vlastníctva č. 7646
3. Z nehnuteľností špecifikovaných v bode 1 boli na základe geometrického plánu č.
44221550-18/2019, vyhotoveného firmou Geodix s.r.o, IČO: 44221550, dňa 06.03.2020,
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úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 17. 03. 2020 pod
č. 494/2020 (ďalej len „geometrický plán“) odčlenené diely:











diel č. 2 od pozemku parc. KN-C č. 4466/8 o výmere 12m2
diel č. 26 od pozemku parc. KN-C č. 4466/18 o výmere 6m2
diel č. 28 od pozemku parc. KN-C č. 4466/19 o výmere 6m2
diel č. 31 od pozemku parc. KN-C č. 4466/20 o výmere 6m2
diel č. 33 od pozemku parc. KN-C č. 4466/21 o výmere 6m2
diel č. 36 od pozemku parc. KN-C č. 4466/22 o výmere 6m2
diel č. 38 od pozemku parc. KN-C č. 4466/23 o výmere 6m2
diel č. 41 od pozemku parc. KN-C č. 4466/24 o výmere 6m2
diel č. 43 od pozemku parc. KN-C č. 4466/25 o výmere 6m2
diel č. 45 od pozemku parc. KN-C č. 4466/26 o výmere 6m2
v celkovej výmere 66 m2.
(ďalej „predmet zámeny 1“).

Z nehnuteľností špecifikovaných v bode 2 boli na základe geometrického plánu
odčlenené diely:
 diel č. 3 od pozemku parc. KN-C č. 4465/27 o výmere 3m2
 diel č. 4 od pozemku parc. KN-C č. 4465/28 o výmere 3m2
 diel č. 6 od pozemku parc. KN-C č. 4465/28 o výmere 6m2
 diel č. 8 od pozemku parc. KN-C č. 4465/28 o výmere 4m2
 diel č. 9 od pozemku parc. KN-C č. 4465/29 o výmere 2m2
 diel č. 11 od pozemku parc. KN-C č. 4465/29 o výmere 6m2
 diel č. 13 od pozemku parc. KN-C č. 4465/29 o výmere 5m2
 diel č. 14 od pozemku parc. KN-C č. 4465/30 o výmere 1m2
 diel č. 16 od pozemku parc. KN-C č. 4465/30 o výmere 7m2
 diel č. 18 od pozemku parc. KN-C č. 4465/30 o výmere 6m2
 diel č. 20 od pozemku parc. KN-C č. 4465/31 o výmere 6m2
 diel č. 22 od pozemku parc. KN-C č. 4465/31 o výmere 7m2
v celkovej výmere 56 m2.
(ďalej „predmet zámeny 2“).
Geometrickým plánom bol diel 2 zlúčený s dielom 1 začlenený do pozemku parc. KN-C. č.
4466/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2, diel 26 zlúčený s dielmi 24, 25 a
začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/18 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12
m2, diel 28 zlúčený s dielom 27 a začlenený do pozemku parc. KN-C č. 4466/19 zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 31 zlúčený s dielmi 29, 30 a začlenený do pozemku
parc. KN-C. č. 4466/20 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2, diel 33 zlúčený
s dielom 32 a začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/21 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 12 m2, diel 36 zlúčený s dielmi 34, 35 a začlenený do pozemku parc. KN-C. č.
4466/22 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 38 zlúčený s dielom 37 a
začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/23 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13
m2, diel 41 zlúčený s dielmi 39, 40 a začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/24
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 43 zlúčený s dielom 42 a začlenený do
pozemku parc. KN-C. č. 4466/25 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2, diel 45
zlúčený s dielom 44 a začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/26 zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 12 m2, ktoré zápisom tejto zámennej zmluvy získa do vlastníctva
spoločnosť MALA PRAHA s.r.o v 1/1.
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Geometrickým plánom boli diely 3 a 4 zlúčené s dielom 5 a začlenené do pozemku parc.
KN-C. č. 4466/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 6 zlúčený s dielom 7
a začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/10 zastavané plochy a nádvoria, o výmere
12 m2, diely 8 a 9 zlúčené s dielom 10 a začlenené do pozemku parc. KN-C. č. 4466/11,
zast. plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 11 zlúčený s dielom 12 a začlenený do
pozemku parc. KN-C. č. 4466/12 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diely 13,14
zlúčené s dielom 15 a začlenené do pozemku parc. KN-C. č. 4466/13 zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 12 m2, diel 16 zlúčený s dielom 17 a začlenený do pozemku parc. KNC. č. 4466/14 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2, diel 18 zlúčený s dielom 19 a
začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/15 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12
m2, diel 20 zlúčený s dielom 21 a začlenený do pozemku parc. KN-C. č. 4466/16 zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, diel 22 zlúčený s dielom 23 a začlenený do pozemku
parc. KN-C. č. 4466/17 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2, ktoré zápisom tejto
zámennej zmluvy získa do vlastníctva Žilinský samosprávny kraj v 1/1.
4. Zmluvné strany si zamieňajú nehnuteľnosti uvedené v bode 3. nasledovne:
Zamieňajúci v rade 1 zamieňa zo svojho vlastníctva predmet zámeny 1 za predmet
zámeny 2 z vlastníctva Zamieňajúceho v rade 2 podľa špecifikácie v bode 3. a nadobúda
ich do svojho výlučného vlastníctva.
Zamieňajúci v rade 2 zamieňa zo svojho vlastníctva predmet zámeny 2 za predmet
zámeny 1 z vlastníctva Zamieňajúceho v rade 1 podľa špecifikácie v bode 3. a nadobúda
ich do svojho výlučného vlastníctva.
5. Podľa zámennej zmluvy sa Zamieňajúci v rade 1 - Žilinský samosprávny kraj stane
výlučným vlastníkom pozemkov vzniknutých v geometrickom pláne:










parc. KN-C č. 4466/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/10 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/11 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/12 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/13 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/14 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2,
parc. KN-C č. 4466/15 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/16 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/17 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2,

6. a Zamieňajúci v rade 2 - Spoločnosť MALA PRAHA s.r.o sa stane výlučným vlastníkom
pozemkov vzniknutých v geometrickom pláne:









parc. KN-C č. 4466/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2,
parc. KN-C č. 4466/18 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/19 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/20 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2,
parc. KN-C č. 4466/21 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/22 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/23 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2,
parc. KN-C č. 4466/24 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,
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parc. KN-C č. 4466/25 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2,
parc. KN-C č. 4466/26 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2,

7. Pozemky parc. KN-C č. 4465/27, 4465/28, 4465/29, 4465/30, 4465/31, 4465/32, 4465/33,
4465/34, 4465/35 zápisom tejto zmluvy do katastra nehnuteľností zaniknú.
Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania.
Odôvodnenie:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľnosti vo
vlastníctve MALA PRAHA s.r.o. sa uskutočňuje za účelom vzájomného usporiadania
vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých bude vybudované parkovisko pre potreby
oboch vlastníkov.
 Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja
sú novovytvorené pozemky o celkovej výmere 136 m2, ktoré v súčasnej dobe tvoria časť
pozemkov za Úradom ŽSK a v súčasnosti nie sú využívané.
 Predmetom zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve MALA PRAHA s.r.o. sú
novovytvorené pozemky o celkovej výmere 110 m2, ktoré v súčasnej dobe tvoria časť
pozemkov pri rozostavanej polyfunkčno-telekomunikačnej budove.
b) podľa ust. Čl. 5 a Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie bezodplatného vecného bremena na právo vstupu, prechodu a prejazdu na dobu
neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na
LV č. 10743 v prospech vlastníka: MALA PRAHA, Veľká Okružná 1309/17, 011 01 Žilina,
IČO: 50 099 680 ako


parc. KN – C č. 4465/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 739 m2,

v prospech oprávneného z vecného bremena – Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO 37 808 427 ako vlastníka pozemkov: parc. KN-C č. 4466/9 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/10 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KNC č. 4466/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/13 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/14 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 13 m2, parc. KN-C č. 4466/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KNC č. 4466/16 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/17 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 13 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto
nehnuteľností.
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:
-

vstupu a prechodu osobami pešo, vjazdu a prejazdu dopravnými prostriedkami cez
zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia prístupu ku pozemkom: parc. KN-C č.
4466/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/10 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/11 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
parc. KN-C č. 4466/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č.
4466/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parc. KN-C č. 4466/15 zastavané
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plochy a nádvoria o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/16 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 4466/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
K bodom 11 – 14
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s tým, aby body 11 - 14 boli prerokované
v spoločnej rozprave.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík (ďalej len „riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) postupne oboznámil poslancov s obsahom predložených návrhov
uznesení na schválenie spolufinancovania projektov.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení v spoločnom hlasovaní.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 49 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Uznesenie 12/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Kúzelná astronómia“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom Žilinského samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 2014-2020,

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

zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške
23 494,70 EUR (celkový rozpočet malého projektu),

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie malého projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 174,75 EUR.

Uznesenie 13/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty II/484 v
Turzovke“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
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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. 21 500,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 14/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/519“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44, 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. 22 508,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 15/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
ciest II. triedy v regióne Horné Považie“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC112019-44, 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. 59 740,- EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
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Uznesenie 16/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/520 v regióne Kysuce“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44,
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.
52 750,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 17/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/520 v regióne Orava“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44,
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. 58 152,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 18/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/584“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
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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. 55 800,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 19/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/487“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44, 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. 69 950,- EUR,

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 20/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
schváliť
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Učme efektívnejšie pre prax“,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t. j. v sume
do výšky 17 555,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

38

Uznesenie 21/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) zapojenie Žilinského samosprávneho kraja do pilotnej schémy Budovanie kapacít pre
oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej
samosprávy realizovanej v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. implementovaného v rámci OP EVS
v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti;
b) zabezpečenie realizácie pilotného projektu Žilinského samosprávneho kraja v súlade
s podmienkami pilotnej schémy;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie účasti Žilinského
samosprávneho kraja v pilotnej schéme Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby
verejných politík v prostredí VÚC vo výške 5% z rozpočtu pilotného projektu,
t. j. 10 000,- EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
K bodu 15
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil Správu o stave spracovania Stratégie
udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja. Oboznámil
poslancov s jej obsahom. Konštatoval, že prvá etapa bola spracovaná a v súčasnosti sa realizuje
príprava návrhu stratégie. Doplnil, že po ukončení mimoriadnej situácie dôjde k verejnému
pripomienkovaniu návrhovej časti v každom historickom regióne kraja, s odbornými
inštitúciami, aj s verejnosťou.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 22/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského
samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 49 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Poslankyňa Anna Verešová avizovala, že hlasovala spôsobom „Za“.
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K bodu 16
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil Správu o Modeli regionálneho
plánovania Žilinského samosprávneho kraja ako východiska pre tvorbu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a integrovaných územných stratégií. Oboznámil poslancov
s jej obsahom. Konštatoval, že na úrovni krajov je potrebné zadefinovať strategické projekty
a v predloženom modeli zavádzame to, že tieto projekty budeme zavádzať na úrovni
prirodzených piatich regiónov nášho kraja. Informoval, že v súčasnosti sa realizujú diskusie
a vytvárajú regionálne rady partnerstva.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 23/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o Modeli regionálneho plánovania v ŽSK ako východiska pre tvorbu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a integrovaných
územných stratégií.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 46 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 18
Riaditeľ Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. sa ešte nenachádzal v miestnosti, a preto
predsedníčka požiadala poslancov o všeobecný súhlas so zamenením poradia prerokovania
bodov 18 a 17. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru dopravy František Duračinský predložil Správu o vyhodnotení zimnej
údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2019/2020. Oboznámil
poslancov s jej obsahom.
Predsedníčka doplnila, že nemáme ešte uhradené faktúry za údržbu ciest I. triedy
od Slovenskej správy ciest, čo generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK intenzívne rieši a rovnako
aj vedenie samosprávneho kraja intervenuje v tejto veci.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 24/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
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správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie
2019/2020.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 45 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 19
Riaditeľ Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. sa ešte stále nenachádzal v miestnosti,
a preto predsedníčka požiadala poslancov o všeobecný súhlas so zamenením poradia
prerokovania bodov 19 a 17. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru kultúry Martin Hromada predložil Správu o hospodárení a činnosti
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
za rok 2019. Oboznámil poslancov s jej obsahom.
Predsedníčka vyjadrila nádej, že po uvoľnení opatrení v súvislosti s vyhlásením
mimoriadnej situácie sa opäť naštartuje návštevnosť kultúrnych organizácií.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 25/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o hospodárení a činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 42 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 17
Riaditeľ Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. a predseda predstavenstva a. s. Ivan Hečko
(ďalej len „riaditeľ letiskovej spoločnosti“) predložil Správu o aktuálnom stave v Letiskovej
spoločnosti Žilina, a. s.. Uviedol, že spolu s kolegami pripravili správu o stave Letiskovej
spoločnosti Žilina, a. s., ktorá prevádzkuje medzinárodné letisko v Žiline. Uviedol, že zámerom
správy bolo dať novému hlavnému akcionárovi Žilinskému samosprávnemu kraju informáciu
o aktuálnom stave spoločnosti, spravovanej infraštruktúre a navrhnúť spôsob a možnosti ich
ďalšieho prevádzkovania. Oboznámil poslancov s obsahom správy. Dal do pozornosti najväčší
aktuálny problém letiska, ktorým je slabá prevádzka a ktorej následkom sú nízke prevádzkové
výkony. Doplnil, že druhým problémom je zanedbaný stav letiskovej infraštruktúry.
Informoval, že v roku 2019 skončila spoločnosť s vyčíslenou stratou 95 tis. €., ktorá je
dôsledkom vysokých nákladov neadekvátnych k prevádzke. Uviedol, že v porovnaní s rokmi
2018 a 2015 je strata o cca 50 tis. € vyššia, čo je spôsobené výpadkom prevádzkových výnosov.
V ďalšej časti svojho vystúpenia podrobne okomentoval najväčšie nákladové položky
a jednotlivé druhy tržieb. Vyjadril sa, že v správe je snaha načrtnúť možnosť ďalšieho vývoja
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spoločnosti, v rámci ktorých sa navrhuje vylepšil najhoršiu časť, a to výnosy z prevádzkových
činností. Vedenie spoločnosti odporúča zamerať sa v ďalšom období na rozšírenie pravidelnej
veľkej dopravy, ktorá generuje väčšie výnosy ako malé všeobecné letectvo. Dodal, že veľká
pravidelná doprava je limitovaná technickými možnosťami letiska, ktoré má krátku dráhu
a teda nie je vhodná pre veľké lietadlá na dovolenkové lety. Dal do pozornosti, že náš región je
dostatočne silný z pohľadu priemyslu a obchodu, a teda odporúčajú zamerať sa na obchodných
cestujúcich, ktorým by vyhovovala doprava lietadlami do 40 cestujúcich. Upriamil pozornosť
na záver správy, kde je uvedený harmonogram ďalšieho rozvoja letiska, v rámci ktorého si
stanovili za cieľ do marca 2021 rozlietať letisko, ktoré sa prejaví na hospodárskych výsledkoch
spoločnosti a postupne sa bude strata znižovať. Dodal, že v roku 2021 plánujú znížiť stratu
na 75 tis. a v roku 2022, príp. v roku 2023 by mohla mať spoločnosť vyrovnané hospodárenie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Martin Kapitulík,
Ľubomír Bechný, Štefan Zelník a Branislav Tréger.
Poslanec Martin Kapitulík pripomenul rozsiahlu diskusiu na zastupiteľstve, kedy sa
rozhodovalo o návrhu na kúpu akcií letiskovej spoločnosti. Pripomenul, že sa hovorilo o tom,
aké má samosprávny kraj plány s letiskom, ako sa ide letisko rozlietať, hovorilo sa o možnom
predĺžení dráhy. Vyjadril sa pravdepodobne aj v mene viacerých poslancov, že predložená
správa nenaplnila očakávania poslancov po informáciách o pláne rozvoja spoločnosti, čo ideme
s letiskom robiť, ako ho ideme rozlietať a hlavne, aké finančné náklady si to vyžiada. Uviedol,
že v správe sa píše o zámeroch, kam sa bude lietať, ale nie je zrejmá výška investície a finančný
dopad na rozpočet samosprávneho kraja. Rovnako vytkol, že z predloženej správy nie je zrejmý
rozvojový letiskový plán do budúcnosti, pretože sa netreba zaoberať len rokom 2021. Požiadal
predsedníčku, aby poslancom bol predložený jasný plán rozvoja letiska. Rovnako navrhol
zorganizovať stretnutie poslancov za okres Žilina a Bytča s vedením letiskovej spoločnosti
priamo na letisku, aby si spoločne prerokovali všetky náležitosti. Vyjadril sa, že poslanci sú
dnes minimálne informovaní. Vyjadril sa, že rovnako aj verejnosť si zaslúži dostať informácie,
aby sme mali všetci jasnú predstavu o tom, čo nás čaká a čo nás neminie.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Martina Kapitulíka sa prihlásila
poslankyňa Ľudmila Chodelková. Požiadala riaditeľa letiskovej spoločnosti, aby aspoň
približne uviedol náklady na realizácie prác na oprave a údržbe letiskovej spoločnosti, ktoré sú
zaznamenané v rámci harmonogramu rozvoja spoločnosti na jún 2020 – november 2020.
Doplnila, že by ju rovnako zaujímali náklady na audit vybratej leteckej spoločnosti na Letisku
Žilina, ako i na obstaranie zriadení potrebných na vybavenie pravidelných letov.
Poslanec Ľubomír Bechný sa vyjadril, že si pozorne prečítal predloženú správu.
Stotožnil sa s vyjadrením poslanca Martina Kapitulíka. Tiež pripomenul, že približne
pred rokom sme v januári 2019 odsúhlasili prevod letiska, konkrétne 66 % akcií štátu na
samosprávny kraj. Rovnako pripomenul, že bol jedným z tých poslancov, ktorí pred týmto
krokom varovali a nepodporili tento prevod. Nastolil otázku, čo bolo vtedy hlavným
argumentom tých, ktorí presvedčili predsedníčku i poslancov, aby hlasovali za schválenie
prevodu akcií na samosprávny kraj. Vyjadril sa, že muži, ktorých poznáte, vás presvedčili,
tvrdiac, že Žilina je dôležitý uzol, že si zaslúži pravidelné letecké spojenie. Tvrdili, že dokážu
stabilizovať letisko, zabezpečiť jeho rozvoj a hlavne rozlietať. Sľubovali, že je šanca na jednu
až dve pravidelné linky, prof. Kazda hovoril o predĺžení dráhy o 200 metrov, čo by podľa neho
umožnilo pristávať aj nie úplne obsadeným lietadlám tipu ATR 72, dnes môžu pristávať
najväčšie lietadlá, dvojmotorové ATR 42 s kapacitou 45 pasažierov. Lobisti za kúpu letiska tiež
strašili, že Letisko Žilina môže prísť o štatút medzinárodného letiska, prípadne sa môže dostať
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do rúk podnikateľovi, ktorému nemusí ísť prioritne o rozvoj letiska, ale o pozemky. Opýtal sa,
aká je realita, čo sa dozvedáme zo správy, prípadne iných verejných zdrojov? Ďalej uviedol, že
samosprávny kraj v minulosti ako minoritný vlastník mal v orgánoch letiska svojho zástupcu,
ktorým bol vedúci odboru dopravy Ing. Mokrý, v orgánoch bol aj pán Denis Cáder, asistent
podpredsedu Igora Janckulíka, i keď nebol nominovaný predsedníčkou, mal samosprávny kraj
zabezpečenú spätnú väzbu. Dodal, že v súčasnosti pri 66 % podiele na majetku nemá
samosprávny kraj žiadneho kmeňového zamestnanca v predstavenstve, ani v dozornej rade. Má
tam len externých spolupracovníkov, napr. v predstavenstve JUDr. Miškoviča, čo on osobne
považuje za chybu.
V ďalšej časti svojho vystúpenia upriamil pozornosť na tabuľku na strane 4 správy.
Vyjadril sa, že sa dozvedáme, že tržby z predaja tovaru a služieb boli v roku 2019 spolu vo
výške 122 000,- Eur, z toho najvyššie položky boli odplata za pristátie lietadla 23 653,- Eur
(väčšina príjmu súvisela s výcvikovými letmi Žilinskej univerzity) a druhá dokonca vyššia
položka 43 000,- Eur je v tabuľke označená ako prenájmy. Uviedol, že podľa jeho informácií
ide o platby za nájom spoločnosti TOOŽ a.s.. Dodal, že štát ako majoritný vlastník ju tam
v minulosti umiestnil, aby zabezpečil aspoň nejaký príjem pre letisko okrem dotačných zdrojov.
Uviedol, že má informácie o tom, že táto spoločnosť na letisku končí a odchádza do iných
priestorov. Ďalej upozornil na stranu 5 správy, z ktorej sa dozvedáme, že celkové náklady
letiskovej spoločnosti sú 770 619 Eur a po zarátaní dotácií sme na hospodárskom výsledku,
resp. strate - 95 556,- Eur za rok 2019. Vytkol, že v predloženej správe nie je vysvetlený zámer
predĺženia dráhy, nie sú vysvetlené kritické hrozby, ktoré boli dôvodom na prevzatie letiska.
Vytkol, že v materiáli je len veľmi hmlisto a nekonkrétne naznačený možný rozvoj letiska, a to
možnými pravidelnými letmi niekedy na jeseň v roku 2021. Ďalej vytkol, že nie je uvedené, kto
v spoločnosti zabezpečí, resp. kto bude reálne vykonávať rozvojové aktivity, chýba tím
profesijných odborníkov k obchodnému (zmluvnému) zabezpečeniu leteckej linky,
vytipovanie a výber vhodných leteckých spoločností, príprava ponúk a zmluvného
zabezpečenia pre letecké spoločnosti, samotné rokovania s leteckými spoločnosťami,
marketingové aktivity v regióne a pre cieľových klientov letiska, spoluprácu
so subjektmi v regióne a z čoho budú platení, príprava, resp. návrh predĺženia dráhy, ktoré bolo
prezentované ako nutná potreba a aj rýchla a lacná, kto ju pripraví. Vytkol, že zo správy
sa poslanci nedozvedajú nič o týchto naznačených dôležitých veciach a je riešený len plán
na roky 2020 – 2021. Vyjadril sa, že chýba dlhodobý zámer na ďalšie roky s finančnou
analýzou.
V ďalšej časti sa vyjadril k prezentovanému podnikateľskému plánu na roky 2020 2021. Vyjadril názor, že je postavený na vode. Spresnil, že podľa správy sú ročné tržby spolu
vo výške 113 000, Eur plánované nižšie, ako súčet spotrebovaných nákupov a služieb, ktoré
spolu predstavujú 124 000,- Eur. Dodal, že v roku 2019 boli plánované výnosy 195 613,- Eur,
pričom medziročný pokles je plánovaný o - 82 613 Eur. Upozornil, že vytvorená plánovaná
pridaná hodnota je záporná a vidíme, že spoločnosť si nevie zarobiť na mzdy, odvody a ani na
zvýšenú daň z nehnuteľnosti za rok 2020. Zdôraznil, že letisko sa dostane do straty aj v roku
2020, ktorú bude musieť reálne zaplatiť samosprávny kraj z vlastného rozpočtu ako pôžičku
do spoločnosti. Vyjadril sa, že žiadna banka za danej situácie neposkytne letiskovej spoločnosti
úver. Dal do pozornosti, že spoločnosť nie je schopná splácať doterajšie dva úvery v sumách
200 000,- a 146 239,- Eur, správa uvádza, že bola podaná žiadosť o dočasné posunutie
splátkového kalendára, čo zrejme povedie k navýšeniu úrokovej sadzby. Vyjadril sa, že chybou
bolo, že dlhy boli prenesené na samosprávny kraj.
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Pokračoval vo svojom príspevku v rozprave. Uviedol, že spoločnosť má aktuálne už
záporné vlastné imanie vo výške vyše 60 000 €, čo znamená, že sa Letisková spoločnosť dostala
do tzv. predĺženia. Upozornil, že v zmysle zákona je predstavenstvo povinné sledovať
ekonomický stav spoločnosti nielen z hľadiska obchodného, ale aj z hľadiska právneho.
Predstavenstvo by malo konať a riešiť uvedenú situáciu a zabezpečiť, aby táto spoločnosť
podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa v predĺžení spoločnosť
ocitla a nie je napríklad predpoklad uzavretia výhodného obchodného kontraktu, ktorý by
zmenil hospodárenie na ziskové. Vytkol, že v správe o týchto skutočnostiach nie je ani
zmienka. Dodal, že možnými riešeniami v súčasnosti sú pôžička akcionárov do spoločnosti
a jej následná kapitalizácia, čím by sa podarilo odvrátiť už reálny úpadok spoločnosti alebo
vstup nového partnera do spoločnosti s finančným kapitálom. Vyjadril svoj názor, ako odhaduje
vývoj letiska. Uviedol, že ak sa aj podarí rozlietať v roku 2021 - 2022 nejakú linku, nebude
reálnym finančným prínosom, pretože to bude iba malé lietadlo, ktoré budú prevážať turistov
na väčšie letisko do zahraničia. Turistov voziť do zahraničia priamo lietadlom o kapacite 45
miest je nereálne, spomínané lietadlo má ostatne dolet bez medzipristátia max. do Splitu (dolet
1200 km). Väčšie lietadlá tu pristáť nedokážu a tomu nepomôže ani predĺženie dráhy
o 200 metrov. Vyjadril sa, že legitímnou otázkou na predstavenstvo spoločnosti je, z čoho
financuje a chce financovať bežnú prevádzku letiska ako sú mzdy, odvody, dane, režijný
materiál, energie a nakupované služby najbližšie mesiace.
Navrhol možné riešenia v danej situácii. Vyjadril sa, že napriek výhradám ku materiálu
si myslí, že by sa mal samosprávny kraj seriózne postaviť k letisku, keď už si ho zobral
od ministerstva, mal by nominovať svojich zástupcov do orgánov spoločnosti, zabezpečiť
a zaplatiť odborníkov na prípravu lietania a pripraviť na rok 2021 financie na rozbeh nejakej
pravidelnej linky. Dodal, že v opačnom prípade pôjde len o zakonzervovanie letiska
bez verejného a spoločenského efektu alebo len so zanedbateľným efektom. Rozbeh a lietanie
potrebuje počiatočnú injekciu, samo letisko v súčasnosti si nevyrobí peniaze. Vyjadril sa, že
súbežne treba do tej doby pristúpiť k úsporným racionalizačným opatrenia. Spomenul niektoré:
1. nie je možné zamestnávať do rozbehnutia prípadnej linky až 19 zamestnancov, ktorí nie sú
potrební pri súčasnom režime a tak generovať zvýšenú stratu,
2. účtovníctvo letiskovej spoločnosti môže viesť odbor ekonomický úradu, agendu
personalistiky a miezd môže zabezpečovať oddelenie ľudských zdrojov úradu a týmto
spôsobom môže dôjsť k úspore 6 - 8 zamestnancov pri nezmenenej činnosti letiskovej
spoločnosti,
3. dominantne využíva letisko Žilinská univerzita v Žiline, bude potrebné pristúpiť k úprave
poplatkov za používanie letiska, ktoré si univerzita zahrnie do ceny za prekaz pilota preukaz,
pričom dodal, že to nie je populárne, ale taká je realita. V tejto nadväznosti načrtol inú
možnosť, a to ponúknuť univerzite časť akcií za symbolické 1,- Euro, aby sa podieľala spolu
s nami na nákladoch i prípadných ziskoch spoločnosti,
4. pokračovať v oslovovaní kľúčových zahraničných firiem v Žiline a okolí, ak napr.
Schaeffler, Kia a pod. o podmienkach prípadnej podpory letiskovej spoločnosti formou
sponzorskej podpory, prípadne inej formy.
Na záver svojho vystúpenia poďakoval riaditeľovi letiskovej spoločnosti
za vypracovanie správy, ktorá reálne popisuje súčasný stav, čo sa týka naplnenia blízkej
budúcnosti, avšak nenaplnila jeho očakávania. Dodal, že obhajoba v súvislosti s výskytom
choroby COVID-19 sa síce ponúka, ale nezabezpečí nám nové zdroje, ani nespustí novú linku
s plánovaným rozlietaním nemeckých dôchodcov do slovenských kúpeľov a okolitých krás
mesta Žiliny.

44

Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Štefan Zelník. Vyjadril názor, že od začiatku
bol tento projekt letiska chybný a náš samosprávny kraj vytiahol ministerstvu dopravy tŕň
z päty. Zdôraznil, že poslanci od začiatku upozorňovali, že tento projekt je postavený na vode
a kráľ je nahý. Osobne upozorňoval na to, že nemáme k dispozícii žiadnu analýzu, nerokovalo
sa so žiadnou cestovnou kanceláriou a so žiadnym prevádzkovateľom aerolínii. Odporučil
prestať blúzniť s nejakou veľkou prepravou. Vytkol, že do dnešného dňa poslanci nedostali
informácie, či sa vôbec začalo rokovať v týchto veciach a s akými výsledkami. Upozornil, že
obyvatelia Oravy majú bližšie letisko v Katowiciach a obyvatelia Kysúc majú bližšie letisko
v Ostrave, preto si myslí, že letisko v Žiline nemá šancu, aby bolo využité. Vyjadril názor, že
všetky prostriedky, ktoré budú do letiska investované, budú zbytočne vynaložené. Ďalej
vyjadril názor, že sa nerobí nič iné, iba sa naťahuje čas, aby sa zabezpečilo financovanie
úradníkov, ktorí sa nachádzajú na letisku. Opäť sa vyjadril, že tento projekt je od začiatku
scestný a je stratený. Dodal, že ak majú problémy letiská v Košiciach alebo v Bratislave, kde je
koncentrácia v meste o inom ako je v našom samosprávnom kraji, tak letisko v Žiline môže
slúžiť len ako výučbová báza pre univerzitu. Ostatné investície, ako predĺženie dráhy sú
zbytočne vynaložené financie. Zdôraznil, že samosprávny kraj by mal začať čím skôr uvažovať
nad spôsobom, ako sa zbaviť letiska, inak to bude obrovská každoročná strata a tieto peniaze
môžeme využiť na iné zmysluplné projekty. Na záver svojho vystúpenia požiadal o odpoveď
na otázku, s akými spoločnosťami už vedenie letiskovej spoločnosti rokovalo o možnej
spolupráci.
S faktickými poznámkami na vystúpenie poslanca Štefana Zelníka sa prihlásili poslanci
Martin Kapitulík a Ľubomír Bechný.
Poslanec Martin Kapitulík konštatoval, že v rozprave zatiaľ vystúpili traja poslanci za
okres Žilina. Vyjadril sa, že určite aj ostatní poslanci za okres Bytča majú podobný názor na
vec. Vytkol, že poslanci nemajú informácie, ktoré by potrebovali mať a stotožnil sa s názorom
poslanca Štefana Zelníka, že sa iba naťahuje čas. Vytkol, že nemáme ani približnú predstavu
o tom, aké investície si tento projekt vyžiada a ako to celé skončí. Vyjadril názor, že nám hrozí
jeden veľký problém, z ktoré sa len tak rýchlo samosprávny kraj nespamätá.
Poslanec Ľubomír Bechný sa vyjadril, že škoda, že na rokovaní nie sú prítomní páni,
ktorí nám obhajovali prínosy prevodu letiska na samosprávny kraj, mohli by teraz poslancom
odpovedať na vznesené otázky. Prihovoril sa za zorganizovanie širšieho stretnutia poslancov
s vedením letiskovej spoločnosti, ktoré navrhol poslanec Martin Kapitulík.
Poslanec Štefan Zelník reagoval na odznené faktické poznámky. Vyjadril sa, že si je
vedomý toho, že ak by sme predĺžili trať na 1500 m, že by nám to absolútne nepomohlo. Opäť
vytkol, že po uplynutí jedného roka nevieme, či niekto rokoval s nejakými relevantnými
letiskovými spoločnosťami a nie sú poslancom predložené žiadne výsledky rokovaní.
Očakával, že toto vedenie po roku predloží poslancom seriózne informačné dokumenty. Vytkol,
že počúva len všeobecné veci, ako rozlietame, budeme sa snažiť a chceme. Toto vníma ako
veľmi zlé.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Branislav Tréger. Vyjadril sa, že ak sa na
vec pozrie zdravým sedliackym rozumom a letisková spoločnosť vykázala v roku 2019 stratu
vo výške 100 tis. €, tak tento rok to bude minimálne dvojnásobok straty. Poukázal na situáciu
vo Zvolene, kde okrem vojenského letiska štát zriadil aj civilné letisko, a teda šanca na rozvoj
žilinského letiska je minimálna, ak vôbec. Navrhol, aby vedenie letiska čím skôr začalo rokovať
s cestovnými kanceláriami, ale hlavne s univerzitou v Žiline, mestom, respektíve s obecnými
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samosprávami v okolí, aby sa dalo z tejto situácie aspoň niečo zachrániť, pretože
životaschopnosť letiska v Žiline je diskutabilná.
S faktickými poznámkami na vystúpenie poslanca Branislava Trégera vystúpili poslanci
Miroslav Minárčik, podpredseda Igor Janckulík, Štefan Zelník a Ľubomír Bechný.
Poslanec Miroslav Minárčik vyjadril názor, že bolo našou taktickou chybou, ak sme
rozhodli o kúpe akcií letiska. Dodal, že si nevie teraz predstaviť, aké riešenia sa dajú nájsť, aby
sme dokázali prevádzkovať letisko bez straty. Pripomenul, že ako poslanec, ktorý zastupuje
obyvateľov okresu Bytča, nesúhlasil s týmto projektov, obyvatelia sú proti prevádzkovaniu
letiska z dôvodu nadmernej hlučnosti. Ak bude zorganizované rokovanie vo veci, rád sa ho
zúčastní a pomôže, ak to bude v jeho možnostiach. Na záver opätovne zdôraznil, že bolo
chybou zastupiteľstva, kedy schválilo kúpu akcií letiska a on osobne sa hlasovania zdržal.
Podpredseda Igor Janckulík konštatoval, že sa viac krát vyjadril, že ku podpisu zmluvy
došlo mesiac pred konaním volieb do NR SR. Dodal, že ak sa riešenie veci predlžovalo, mohli
sme počkať s konečným rozhodnutím až po voľbách. Požiadal predsedníčku, aby využila svoje
kontakty na vládu SR za účelom, aby finančný dosah z prevádzky letiska bol na samosprávny
kraj minimálny. Požiadal predsedníčku, aby vyvinula aktivity za účelom získania čo
najväčšieho objemu finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, a to pre potreby napríklad
predĺženia dráhy alebo údržby letiska. Na záver upozornil, že v opačnom prípade bude mať
samosprávny kraj obrovské finančné problémy.
Poslanec Štefan Zelník odporučil, aby sme sa na zastupiteľstve k tejto téme vrátili
v septembri a aby riaditeľ letiskovej spoločnosti poslancom predložil konkrétne riešenia
a výsledky rokovaní. Odporučil vyhnúť sa všeobecným informáciám, ako sú predkladané dnes.
Poslanec Ľubomír Bechný opýtal sa riaditeľa letiskovej spoločnosti, koľko
zamestnancov je nevyhnutných zamestnávať za účelom zabezpečenia súčasnej prevádzky
letiska.
Na záver rozpravy vystúpila predsedníčka. Vyjadrila sa, že zvažovala, či takúto správu
predloží do programu zastupiteľstva. Uviedla, že ide o prvú informatívnu správu od doby, kedy
sa samosprávny kraj stal majoritným vlastníkom letiskovej spoločnosti. Vyjadrila sa, že
v minulom roku bola prevádzka letiska v útlmovom režime a aj vďaka ministerstvu dopravy.
Doplnila, že odprezentované hospodárske výsledky sú dôkazom toho, ako sa ministerstvo
dopravy venovalo existencii letiska. Spresnila, že samosprávny kraj sa stal reálnym majoritným
vlastníkom od 1. januára 2020. Vyjadrila sa, že od tejto doby začalo fungovať nové vedenie
spoločnosti a zdôraznila, že samosprávny kraj si ponechá v spoločnosti dozornú funkciu
a dôjde k zmene zloženia orgánov spoločnosti a zdôraznila, že v dozornej rade určite. Uviedla,
že treba brať do úvahy aj verejne známu skutočnosť, že minimálne od konca februára sa
zaoberáme predovšetkým riešením záležitosti ohľadom vyhlásenie mimoriadnej situácie
z dôvodu šírenia choroby COVID-19, čo nepomohlo ani ekonomike letiska. Poslancov
usmernila, že ak budeme chcieť predkladať zastupiteľstvu konkrétny harmonogram alebo
obchodný plán, budeme musieť počkať na schválenie podnikateľského zámeru, ktorého návrh
je v súčasnosti na ministerstve na odsúhlasenie. Požiadala poslancov, aby predloženú správu
vnímali ako informatívnu a správu o tom, aby sa dozvedeli, v akom stave sme letisko prevzali.
Doplnila, že naše plány máme i naďalej. Spresnila, že nikdy sme nehovorili o tom, že by
existenciu letiska mali zachrániť charterové lety a ani dovolenkári. Rovnako zdôraznila, že sa
hovorilo o tom, že ideálne by bolo predĺžiť dráhu a získať na tento účel iné finančné zdroje ako
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z nášho rozpočtu, lebo sme si vedomí, že máme v pláne iné investičné zámery. Pripomenula,
že ešte koncom minulého roka bolo prehlásené, že našou cieľovou skupinou prepravovaných
osôb sú podnikatelia, obchodníci, ktorí majú sídlo firmy v zahraničí a práve tu vidíme najväčší
potencionál pri preprave zamestnancov na školenia a podobne. Označila, že tento plán na javí
ako reálny, súčasná situácia vo svete, všetko skomplikovala. Dodala, že rokovania sa
uskutočnili ešte minulý rok, aj začiatkom tohto roka, čo sa podarilo predbežne vyrokovať, nemá
vedomosť. Navrhované stretnutie poslancov s vedením letiskovej spoločnosti považuje za
úplne normálnu vec a zorganizuje sa stretnutie, predmetom ktorého bude diskusia o reálnych
plánoch. Na záver svojho vystúpenia dodala, že predložená správa sa môže javiť poslancom
ako vágna, ale na druhej strane jej cieľom je a zopakovala to, aby poslanci dostali informácie
o tom, v akom stave sa nachádza letisková spoločnosť v súčasnosti po prevode väčšinového
vlastníctva na samosprávny kraj. Následne požiadala riaditeľa letiskovej spoločnosti, aby
reagoval na pripomienky poslancov, ktoré odzneli v rozprave.
Riaditeľ letiskovej spoločnosti sa vyjadril, že rád privíta navrhované stretnutie, ktoré sa
môže realizovať aj na pravidelnej báze za účasti poslancov aj odborníkov z leteckej oblasti.
Dodal, že vedenie letiskovej spoločnosti bude veľmi rado, ak svoju prácu budú môcť
prezentovať akcionárom. Uviedol, že spolu s pani predsedníčkou sa dohodnú na termíne prvého
stretnutia. Informoval o prvých rokovaniach, ktoré letecká spoločnosť už realizovala a je o nich
zmienka aj v predloženej správe. Upozornil, že nové vedenie začalo fungovať od februára
a v krátkom čase sa objavila choroba COVID-19, ktorá skomplikovala ďalší priebeh rokovaní,
ktoré sa obmedzili len na videokonferencie s partnermi, mailovú komunikáciu. Informoval, že
už majú niekoľko cenových ponúk a iné kalkulácie, o ktorých diskusia môže byť obsahom
plánovaného stretnutia s poslancami. Vyjadril sa, že ho veľmi poteší spätná väzba od poslancov
ako od zástupcov regiónov, ktorým smerom sa má letisko uberať. K pripomienke poslankyne
Ľudmily Chodelkovej povedal, že náklady na realizáciu prác na opravu a údržbu letiskovej
spoločnosti, ktoré sú zaznamenané v predloženom harmonograme, sú náklady na rok 2020,
ktoré sú v správe spomenuté, nie sú to náklady navyše. Dodal, že tieto náklady sa dajú podrobne
vyšpecifikovať, ale mal za to, že v takej forme správy postačí, ak budú vyčíslené spoločne.
Na otázku poslanca Ľubomíra Bechného odpovedal, že spoločnosť má v súčasnosti
19 zamestnancov a do 1. júna 2020 bude platiť nová organizačná štruktúra, na základe ktorej
sa znižuje stav zamestnancov na 17 a súčasne sa rozširuje prevádzková doba. Vyjadril
presvedčenie, že týmto spôsobom letisku narastú tržby. Informoval, že zo 17 zamestnancov je
75 – 80 % platov zamestnancov platených z účelových dotácií ministerstva dopravy na
záchrannú hasičskú službu a letiskovú ochranu. Vysvetlil, že počet zamestnancov 17
je nastavený tak, aby stačil aj na obdobie zvýšenia prevádzky a ďalšieho rozlietania letiska.
Uviedol, že v tomto období je zámer využiť kapacity študentov leteckej katedry univerzity
v Žiline.
Predsedníčka ešte doplnila, že v priebehu najbližších dvoch rokov sa neuvažuje
s predĺžením dráhy na letisku. Vyjadrila sa, že pochopila snahu poslancov o zorganizovanie
stretnutia, na ktorom sa detailnejšie prerokujú všetky problémy letiska.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.
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Uznesenie 26/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správa o aktuálnom stave v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s..
Výsledok hlasovania 17:

Za: 25 hlasov,

proti: 2 hlasy,

zdržalo sa: 18 hlasov.

Poslankyňa Erika Cintulová avizovala, že hlasovala spôsobom „Za“.

K bodu 20
Riaditeľka odboru verejného obstarávania Elena Sivová (ďalej len „riaditeľka odboru
verejného obstarávania“) predložila Správu o činnosti odboru verejného obstarávania úradu
ŽSK za rok 2019. Na úvod konštatovala, že správa bola prerokovaná vo všetkých komisiách.
Oboznámila poslancov s jej obsahom, osobitne upozornila, že v správe sa venuje nadlimitným
a podlimitným zákazkám. Pre podrobnejší prehľad využila prezentáciu.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík
a poslanec Branislav Tréger.
Podpredseda Igor Janckulík konštatoval na adresu riaditeľky odboru verejného
obstarávania, že ju v minulosti dosť kritizoval. Vyjadril sa, že v súčasnosti nemá možnosť byť
prítomný rokovaniach a rozhodovaniach o jednotlivých investíciách. Uviedol, že z informácií,
ktoré má, vyjadril názor, že odbor verejného obstarávania zastabilizovala a už nie sú také
prieťahy, aké boli v minulosti. Vyjadril sa, že ho zaujala tabuľka v správe, kde sú prezentované
všetky samosprávne kraje s počtami vyhlásených zákaziek. Požiadal riaditeľku odboru
verejného obstarávania, aby si ešte raz preverila čísla, ktoré uvádza v správe. Dodal, že nie je
vhodné, ak by sme o ostatných samosprávnych krajov uvádzali nepresné údaje o počte
verejných obstarávaní.
Poslanec Branislav Tréger sa vyjadril, že nie je možné hovoriť o úspore, ak je rozdiel
medzi nacenením investície projektantom a vysúťaženou cenou.
Predsedníčka sa vyjadrila, že údaje, ktoré sú uvedené v správe, sú údaje z centrálneho
registra Úradu pre verejné obstarávanie, nie sú to informácie, ktoré sme získali
sprostredkovane.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil podpredseda Igor
Jankculík. Vyjadril sa, že sa informoval a pýtal na jednom zo samosprávnych krajov, prečo tak
málo obstarávajú v porovnaní s naším samosprávnym krajom. Informoval, že boli dosť
prekvapení a poslali mu inú tabuľku. Dodal, že čísla na nezhodovali, ale nehovorí to ako výtku
riaditeľke odboru verejného obstarávania.
Riaditeľka odboru verejného obstarávania upozornila, že zákonnou povinnosťou je
zverejňovať počty vyhlásených zákaziek.
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Predsedníčka ukončila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 27/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2019.
Výsledok hlasovania 18:

Za: 39 hlasov,

proti: nikto,

zdržalo sa: 2 hlasy.

K bodu 21
Predsedníčka požiadala poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby ju predniesli.
Nebola predložená žiadna interpelácia.

K bodu 22
a)
Predsedníčka predložila Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii sociálnej pomoci
a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Informovala, že neposlankyňa
Jarmila Majáková sa písomným oznámením doručeným úradu 31. 3. 2020 vzdala členstva
v komisii. Predložila návrh uznesenia a následne otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil,
dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 28/18
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
písomné vzdanie sa členstva neposlankyne PhDr. Jarmily Majákovej, PhD. v komisii
sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,

2.

konštatuje, že
v zmysle Článku 3 ods. 3 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
zaniklo členstvo neposlankyne PhDr. Jarmily Majákovej, PhD. v komisii sociálnej pomoci
a rodiny dňom 31. marca 2020.

Výsledok hlasovania 20:

Za: 37 hlasov,

proti: 1 hlas,
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zdržalo sa: nikto.

b)
Predsedníčka požiadala poslancov, aby sa prihlásili s návrhmi do bodu Rôzne. Prihlásili
sa poslanci Ján Bednárik, Ľudmila Chodelková, František Výrostko a Jaroslav Rosina.
c)
Poslanec Ján Bednárik požiadal o pomoc. Vyjadril sa, že v rámci investičnej akcie
Oprava cestného mosta cez Váh smerujúceho do areálu firmy Texicom mali včera na pláne
odfrézovanie vrchnej vrstvy asfaltu na moste a zistilo sa, že na mostnom telese sú diery.
Vyjadril sa, že ide o urgentný stav a požiadal o vyriešenie k spokojnosti tak, aby sa vec
koncepčne vyriešila a nielen zaplátať, aby sa dalo prechádzať. Zdôraznil, že tento most je
kľúčový do samotnej fabriky a časti Rybárpole.
Predsedníčka sa vyjadrila, že o probléme nemá informácie a stav preverí.
d)
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa opýtala predsedníčky, ako je to s pánom Igorom
Janckulíkom ako podpredsedom.
Predsedníčka informovala, že pán poslanec Igor Janckulík je vo funkcii podpredsedu.
Konštatovala, že je doručený list od pána podpredsedu, no nemá dôvod predložiť návrh na jeho
odvolanie. Uviedla, že vzájomne komunikujú a niektoré náležitosti ešte nemajú celkom
doriešené. Dala na zváženie podpredsedovi Igorovi Jankculíkovi poslať späťvzatie svojho
vzdania sa funkcie.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa opýtala, z akých dôvodov nie je podpredseda Igor
Janckulík prizývaný na rokovania.
Predsedníčka zopakovala, že niektoré veci sú ešte otvorené, ale vec si vyriešia spoločne
s pánom podpredsedom Igorom Janckulíkom.
e)
Poslanec František Výrostko informoval poslancom, že 22. mája 2020 sa zúčastnil
vernisáže výstavy Považskej galérie umenia v Žiline s názvom Dolce Vita, ktorú galéria
pripravila v spolupráci aj s veľvyslanectvom Talianska na Slovensku. Konštatoval, že išlo
o veľmi vydarenú akciu, na ktorej sa zúčastnila aj pani predsedníčka aj celý odbor kultúry. Dal
do pozornosti, že táto akcia bola aj dôstojnou rozlúčkou s riaditeľom galérie Milanom
Mazúrom, ktorý končí svoje 25 ročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa tejto organizácie. Vyjadril
sa, že jeho nadšenie schladlo, keď prišiel domov a našiel si v pošte správy od kultúrnikov a mal
viaceré telefonáty s upozornením, že na internetovej stránke samosprávneho kraja je zverejnený
oznam, že hľadáme nových riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Verí, že to nebolo myslené v zlom,
ale nie je príjemné vcítiť sa do kože súčasných riaditeľov, ktorí majú záujem uchádzať sa znovu
o funkciu. Konštatoval, že ide o nešťastnú formuláciu, pretože je to netaktné voči súčasným
riaditeľom, ktorí majú vôľu ďalej pracovať pre samosprávny kraj a zúčastniť sa výberových
konaní. Odporučil informáciu v tejto formulácii odstrániť z internetovej stránky a nahradiť
informáciou o vyhlásenom výberovom konaní s náležitosťami prihlášky a podmienkami.
Predsedníčka sa stotožnila s názorom poslanca Františka Výrostka. Uviedla, že
záležitosť sa rýchlo napraví. V konečnom dôsledku odporučila vec zobrať pozitívne, aj súčasní
riaditelia, ak uspejú vo výberových konaniach, budú noví.
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f)
Poslanec Jaroslav Rosina sa vyjadril, že už 10 rokov je činný v samospráve a v rámci
svojich volebných programov mal v pláne cieľ dobudovania rýchlostnej cesty R3. Informoval,
že celé spomínané obdobie chodil aj s inými starostami dotknutých obcí na rokovania na
ministerstvo a nakoniec sa minulý rok stalo to, že bolo ukončené verejné obstarávanie, boli
pridelené peniaze a on osobne neuverí tomu, až kým prvý bager nepríde na stavenisko
a nezačne rýpať do zeme. Vyjadril sa, že s hrôzou zistil, že asi mal pravdu, pretože dostal
informácie, že s výstavbou sa nebude pokračovať. Opýtal sa, čo je na tom pravdy a aké sú
dôvody. Požiadal predsedníčku, aby využila svoje kontakty na vládu SR a v tejto veci
intervenovala.
Predsedníčka ubezpečila, že táto téma je súčasťou každého rokovania na ministerstve,
či na Správe ciest ŽSK. Informovala, že verejné obstarávanie sa realizuje už tri roky a ešte nie
je ukončené. Informovala, že v krátkom čase by mal Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnúť
o námietkach. Uviedla, že zatiaľ je vec v štádiu prísľubu, že peniaze budú pridelené a začne sa
stavať.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík. Reagoval na otázku
poslankyne Ľudmily Chodelkovej, kedy nemal možnosť vystúpiť a hovorilo sa o ňom. Spresnil,
že podal oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu a pripravený návrh na jeho odvolanie
predsedníčka stiahla z programu aprílového zasadnutia zastupiteľstva. Má informáciu o tom, že
poslanec Jaroslav Rosina mal k tomuto návrhu pripravený pozmeňujúci návrh, o ktorom sa
z týchto dôvodov nehlasovalo a poslancom nebol predložený. Konštatoval, že v súčasnosti je
situácia, že s predsedníčkou rokujú o nastavení nových pravidiel spolupráce.

K bodu 23
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť,
informovala, že ďalšie zasadnutie zastupiteľstva je plánované na 6. júla 2020 a rokovanie
ukončila. Vyjadrila presvedčenie, že rokovanie bude uskutočnené na základe osobnej účasti.
Žilina 12. júna 2020

Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Milová v. r., zapisovateľka
doc. Mgr. art. František Výrostko v. r., overovateľ
Ing. Peter Weber v. r., overovateľ
MUDr. Rastislav Zanovit v. r., overovateľ
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