Z Á P I S N I C A 19
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 6. júla 2020 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení: Ján Podmanický
Július Piták
Peter Vons
Martin Kapitulík
Andrea Šimurdová

Program rokovania (podľa návrhu na pozvánke):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. mája 2020.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení výdajnej
školskej jedálne pri Strednej zdravotníckej škole, Dolný Kubín.
Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho
kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov
šírenia choroby COVID-19.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Návrh na zmenu Uznesenia 13/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
Návrh na zmenu Uznesenia 16/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
Návrh na zmenu Uznesenia 17/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK v Čadci.
Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Horelica.
Návrh na voľbu členky komisie sociálnej pomoci a rodiny zastupiteľstva.
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja.
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2020.
Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.
Interpelácie.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (ďalej len
„predsedníčka“).
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Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 50 poslancov
a oznámila mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie neúčasti na rokovaní.
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 Tomáša Zanovita, Štefana Zelníka a Martina Barčíka,
za zapisovateľku určila Sylviu Milovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí budú zodpovední za
hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému, Alenu Alkas a Sylviu
Milovú.
Na úvod pripomenula, že do konca augusta 2020 zbierame návrhy na nominácie
na osobnosť Žilinského kraja. Preto vyzvala poslancov, ak poznajú nejakého výnimočného
človeka práve z ich blízkeho okolia, do tohto termínu majú poslednú možnosť navrhnúť ho
na udelenie Ceny ŽSK, ktoré je spojené aj s finančným ohodnotením. Doplnila, že návrhy
na udelenie ceny môžu posielať aj samotní občania, ktorí poznajú vo svojom okolí ľudí, ktorých
práca a činnosť je pre iných ľudí či život v Žilinskom kraji dôležitá a výnimočná.
Ďalej pripomenula, že po ukončení zasadnutia zastupiteľstva sa uskutoční zasadnutie
komisie na ochranu verejného záujmu. Vyjadrila sa, že všetci členovia komisie
sú o tom upovedomení.
V ďalšej časti konštatovala, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh
programu, ktorý doplnila dva body a navrhla ich zaradenie do programu za bod 16
v nasledovnom poradí:
1.

„Správa
k možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu, a. s. v dopravných
spoločnostiach SAD Žilina, a. s. a ARRIVA LIORBUS, a. s.“,

2. „Správa o stave vykonávanej stavebnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311
v km 2,14-7,9“ a „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001
cez rieku Oravica“
a súčasne z programu vypustila bod 17 „Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej
autobusovej doprave“.
Informovala, že v rámci bodu 6 „Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho
kraja“ sa nepredkladajú návrhy, ktoré boli predkladané na komisiách a to: návrh na zriadenie
odplatného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Turčianske Teplice a návrh na schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže za účelom predaja nehnuteľností v k. ú. Turčianske
Teplice.
Predsedníčka sa vyjadrila, že eviduje, že pred začiatkom rokovania boli poslancom
rozdané do lavíc doplňujúceho návrhu od predkladateľa podpredsedu Igora Janckulíka.
Spresnila, že tieto návrhy sú takmer totožné s bodmi, ktorých doplnenia navrhla o programu.
Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania.
Prihlásil sa podpredseda Igor Janckulík. Poďakoval predsedníčke, že do programu
zaradila vyššie uvedené dva body. Vyjadril sa, že keby bol vedel, nepredložil by doplňujúceho
návrhy. Vyjadril sa, že z uvedeného dôvodu návrhy sťahuje. Rovnako poďakoval za vypustenie
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bodu z programu, ktorý sa týkal zmeny tarify v prímestskej autobusovej doprave. Ocenil, že
vedenie akceptovalo odporúčania komisie dopravy.
Predsedníčka doplnila, že aj na zasadnutí poslaneckého grémia sa vyjadrila, že by
o témach, ktoré sú obsahom doplnených správ, radšej otvorila diskusiu v bode Rôzne
programu, keďže nebol vytvorený dostatočný čas na prípravu podrobných správ. Nakoniec sa
teda rozhodla zaradiť správy do programu a dodala, že správy boli dokončené dnes ráno, a teda
sa poslanci nemohli s ich obsahom oboznámiť v dostatočnom časovom predstihu, čo ju mrzí.
Prihlásil sa ešte poslanec Dušan Mičian a všetkých prítomných pozval na pohostenie
pri príležitosti jeho životného výročia.
Predsedníčka dala hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania s doplnením
bodov za bod 16 a s vypustením bodu 17 a následným prečíslovaním pôvodných bodov
programu 18 – 20 na 19 – 21.

Uznesenie 1/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodov „Správa k možnosti odkúpenia akcií MH
Manažmentu, a. s. v dopravných spoločnostiach SAD Žilina, a. s. a ARRIVA LIORBUS, a.
s.“ a „Správa o stave vykonávanej stavebnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia cesty
III/2311 v km 2,14-7,9“ a „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez
rieku Oravica“ s ich zaradením za bod 16, s vypustením bodu 17 „Správa o pripravovanej
zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave“ a s následným prečíslovaním pôvodných
bodov programu 18 – 20 na 19 – 21.
Výsledok hlasovania 1:

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

zdržalo sa: nikto,

Poslanci František Výrostko, Rudolf Urbanovič a Ivan Poláček avizovali, že hlasovali
spôsobom „Za“.

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
25. mája 2020. Informoval, že všetky rozhodnutia zastupiteľstva úrad realizuje v súlade
s prijatými uznesenia.
K Uzneseniu 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, informoval, že je stále v plnení. Doplnil, že stav plnenia
uznesenia je nezmenený oproti komentáru, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve 25. mája
2020. Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je momentálne v procese
odborného hodnotenia.
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Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. mája 2020.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: nikto.

K bodu 3
Riaditeľka odboru školstva Janka Školová predložila návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o zriadení výdajnej školskej jedálne pri Strednej
zdravotníckej škole, Dolný Kubín. Oboznámila poslancov o obsahu návrhu a vysvetlila, že
cieľom je zosúladenie právneho stavu rozhodnutie ministerstvo zdravotníctva z roku 2019
a ministerstva školstva, ktoré vydalo rozhodnutie vo veci tento rok. Dala do pozornosti, že
Všeobecne záväzné nariadenie 61/2019, ktorým bola zriadená výdajná školská jedáleň
s účinnosťou od 1. septembra 2019, sa ruší k 31. augustu 2020. Doplnila, že účinnosť
predloženého návrhu nariadenia sa navrhuje od 1. septembra 2020.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásila, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia. Upozornila, že na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, t. j. minimálne 35 hlasov.

Uznesenie 3/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. septembra 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 66/2020 o zriadení Výdajnej
školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej
školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: nikto.

Poslanec Ľubomír Bechný avizoval, že hlasoval spôsobom „Za“.
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K bodu 4
Vedúca oddelenia financií, rozpočtu a cien Janka Terezková (ďalej len „vedúca
oddelenia financií, rozpočtu a cien“) predložila Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2020. Informovala, že v predloženej úprave rozpočtu zapájame
v príjmovej aj výdavkovej časti sumu 2 263 tis. €. Dala do pozornosti, že po rokovaní komisií
sú zahrnuté do úpravy rozpočtu naviac finančné prostriedky vo výške 20 tis. € na stavebné
úpravy objektu Dúha v Žiline. Pripomenula, že o tejto zmene informovala na finančnej komisii.
Uviedla, že z navýšenej sume, ktorú zapájame v 2. úprave rozpočtu, t. j. z 2 263 tis. € suma
vo výške cca 1 900 tis. € má účelový charakter, ktorý je nevyhnutné dodržať. Podrobne
informovala o účeloch ich využitia. Ďalej informovala o použití finančných prostriedkov
vo výške 228 tis. € z rezervného fondu pre účely kapitálových výdavkov a navýšení príjmovej
časti o 148 tis. € z nedaňových príjmov a účely ich využitia. Informovala, že bežné výdavky
navyšujeme o 673 tis. € a z tohto objemu najvyššia časť je krytá zostatkami na účtoch
rozpočtových organizácií. Dodala, že najvyšší nárast je v oblasti eurofondov, kde zapájame
310 tis. €, pričom zo štátneho rozpočtu ide o prostriedky vo výške 210 tis. €. Podrobne
oboznámila o účely využitia prostriedkov aj v ostatných oblastiach. Obdobne informovala
o navrhnutej úprave kapitálového rozpočtu.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň, Rudolf
Urbanovič a Branislav Tréger.
Poslanec Ľubomír Kubáň opýtal sa na dofinancovanie školských jedální, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a dostali sa do platobnej neschopnosti
z dôvodu uzatvorenia prevádzky a nemohli vykonávať svoju činnosti. Informovala, že školská
jedáleň v Ružomberku žiada o dofinancovanie ušlých príjmov vo výške 16 tis. €, ktoré budú
použité iba na vyplatenie miezd za mesiac jún. Dal do pozornosti, že dochádza k situácii, že
bude potrebné aj prostriedky na vyplatenie miezd za letné mesiace júl a august. Opýtal sa,
z akých zdrojov a kedy budú dofinancované školské jedálne.
Poslanec Rudolf Urbanovič poďakoval vedúcej oddelenia financií, rozpočtu a cien za
jej podrobnú odpoveď na jeho otázku, ktorú predniesol na finančnej komisii. Doplnil, že sa
jednalo o stav rekonštrukcie SZŠ v Liptovskom Mikuláši a práce naviac, ktoré sa vykonávajú.
Predložil doplňujúci návrh uznesenia, ktorý súvisí aj so stavom ciest II. a III. triedy.
Pripomenul, že ešte začiatkom novembra 2019 upozornil a požiadal o opravu havarijného stavu
cesty po záplavách, a to v úseku Liptovský Mikuláš – Jasná – Demänovská Dolina.
S poľutovaním konštatoval, že oprava nebola vykonaná v požadovanej kvalite, cesta je
v hroznom stave, spresnil, že ide cca o 7 km cesty od Liptovského Mikuláša do Demänovskej
Doliny. Navrhol, že by už bolo vhodné opraviť celú cestu z titulu zabezpečenia bezpečnosti
premávky, vylúčenia poškodenia motorových vozidiel a v tejto súvislosti spomenul plánovaný
Svetový pohár v Jasnej. Dodal, že naša úspešná reprezentantka v lyžovaní Petra Vlhová určite
pritiahne divákov na toto podujatie. Zdôraznil, že aj z tohto pohľadu je nevyhnutné
v čo najkratšej dobe zrealizovať opravu tejto cesty. Dal do pozornosti, že v správe o stave ciest
je uvedené, že sa pripravuje len projektová dokumentácia a s oprava cesty sa plánuje až na ďalší
rok z prostriedkov Eurofondov, čo je podľa jeho názoru veľmi neskoro. Odporučil hľadať
finančné zdroje z pôžičky od štátu a do konca roka môže byť cesta opravená. Predložil návrh
na doplnenie uznesenia o časť 2., ktoré bude znieť: „Zastupiteľstvo schvaľuje urgentné
vymedzenie finančných prostriedkov pre vykonanie rekonštrukcie nevyhovujúceho
a havarijného stavu cesty II/584 – Liptovský Mikuáš – Demänovská Dolina a jej realizáci
v roku 2020.“
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S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Erik Gemzický. Podporil vyjadrenie
a návrh poslanca Erika Gemzického z dôvodu, že ide o lokalitu, ktorá je destináciou cestovného
ruchu a aj z titulu súčasnej doby, kedy sa cestovný ruch domácich zvyšuje z dôvodu, že ich
vyzývame, aby trávili dovolenku na Slovensku. Konštatoval, že doprava do Demänovskej
Doliny smerom do Jasnej narastá. Dodal, že toto je ďalší argument a opravu cestu je nevyhnutné
riešiť v čo najkratšom čase.
Poslanec Rudolf Urbanovič reagoval na odznenú faktickú poznámku. Informoval, že
má k dispozícií fotodokumentáciu cesty. Opätovne požiadal, aby sme sa tomuto problému
venovali s maximálnou mierou.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Branislav Tréger. Upozornil na gramatickú
chybu v texte Prílohy 4 – Rozpočet kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2020, v časti funkčná
klasifikácia 08, hlavná kategória 700, text KULTÚRA.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. Vystúpila v rámci záverečného slova. Informovala,
že hľadáme spôsoby financovania školských jedální, je to problém všetkých jedální
a uvedomujeme si, že sú vo veľmi tiesnivej situácii. Poslanca Rudolfa Urbanoviča požiadala,
aby ešte zvážil svoj doplňujúci návrhu uznesenia. Uviedla, že nemáme vyčíslenú finančnú
čiastku, ktorá bude potrebná na opravu cesty a v návrhu nenavrhuje zdroje financovania.
Informovala, že mala stretnutie so starostkou obce Demänová a dohodli sa, že do konania
Svetového pohára bude cesta opravená tak, aby sme sa nehanbili. Dala do pozornosti, že
v súčasnosti sa rieši sanácia zosuvu, ktorý súvisí s minulotýždňovou katastrofou. Zdôraznila,
že je to vec, ktorú budeme riešiť, ale v tejto situácií by bolo nezodpovedné prijať uznesenie tak,
ako je navrhnuté. Doplnila, že chyba, na ktorú upozornil poslanec Branislav Tréger, je
gramatického charakteru a bude opravená.
Predsedníčka dala hlasovať o doplňujúcom návrhu uznesenia o časť. 2. tak, ako ju
navrhol poslanec Rudolf Urbanovič s odporúčaním neschváliť tento návrhu z dôvodov, ktoré
spomenula.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 23 hlasov,
proti: 6 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 20 hlasov,

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

Uznesenie 4/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 5:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.
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zdržalo sa: 2 hlasy,

K bodu 5
Vedúca oddelenie financií, rozpočtu a cien predložila návrh Dodatku č. 5 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy
z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19.
Vysvetlila, že cieľom návrhu je zmiernenie ekonomických negatívnych vplyvov nájomcom,
ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení proti pandémii obmedzená možnosť
poskytovania služieb alebo predaja tovarov. Dodala, že navrhnutým dodatkom sa rieši aj
aplikácia zákona 155/2020 Z. z. v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja. Spresnila, že
obsahom návrhu je poskytnutie 50 % zľavy z výšky zmluvného nájomného pre nájomcov, ktorí
majú od nás prenajatú nehnuteľnosť, pričom právo nájomcov užívať predmet nájmu vzniklo
najneskôr od 1. februára 2020 a jeho užívanie bolo v súvislosti so zamedzením následkov
šírenia choroby COVID-19 znemožnené alebo podstatne obmedzené. Doplnila, že predmetom
návrhu je aj udelenie kompetencie štatutárnemu orgánu správcu majetku dojednať a uzavrieť
dohodu o poskytnutí tejto zľavy z nájomného a požiadať o súhlas na úhradu nájomného
z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva. Na záver upozornila, že zľava z nájomného
bude poskytnutá na základe dohody len tým nájomcom, ktorí splnia podmienky na poskytnutie
dotácie na nájomné v zmysle vyššie citovaného zákona.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ľubomír Bechný.
Poslanec Ľubomír Bechný sa opýtal, aké obdobie sa bude sledovať, ako obdobie
sťaženého užívania predmetu nájmu.
Predsedníčka odpovedala, že je to obdobie, kedy museli mať nájomcovia uzatvorenú
prevádzku, resp. obmedzenú prevádzku, a teda toto obdobie nie je u všetkých nájomcov
rovnaké. Doplnila, že využívame zákonnú možnosť na pomoc nájomcom a informovala, že
všetky samosprávne kraje postupujú týmto spôsobom.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 5/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho
kraja v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.04.2011, Dodatku č. 2 z 08.11.2011, Dodatku č. 3
z 21.09.2015 a Dodatku č. 4 z 19.09.2016.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 4 hlasy,

K bodu 6
Riaditeľ odboru správy majetku a investícií Peter Mrvečka predložil v rámci bodu
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja návrh Uznesenia 1. Oboznámil
poslancov s jeho obsahom.
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Júlia Vráblová, zamestnankyňa odboru zdravotníctva predložila v rámci tohto bodu
návrh Uznesenia 2 a 3. Oboznámila poslancov s ich obsahom.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia. Najprv dala hlasovať o návrhoch, na schválenie ktorých je
postačuje prostá väčšina. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas s takýmto spôsobom hlasovania.
Hlasovanie o častiach 1. – 9., 13. – 17. návrhu Uznesenia 1 a o návrhu Uznesenia 2 a 3.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: nikto,

Následne dala hlasovať o návrhoch, na schválenie ktorých je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 35 hlasov.
Hlasovanie o časti 10., 11. a 12. návrhu Uznesenia 1:
Výsledok hlasovania 8:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 6/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a plynovodnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území Sučany, obec
Sučany, okres Martin, zapísaných na LV č. 4030 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN – E č. 4628 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11377 m2,
parc. KN – E č. 4629 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5251 m2,

(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej a
plynovodnej prípojky k pozemku parc. KN-C č. 2158/23 v rámci stavby: „Rozšírenie
vodovodu p. Pavla Varinská, Sučany parc. č. 2158/5, 038 52 Sučany, Rozšírenie
distribučnej siete a pripojovací plynovod p. MVDr. Pavla Varinská, Sučany, parc. č.
2158/5, 038 52 Sučany“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
hlavným projektantom Emilom Mažgútom v mesiaci 10/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vodovodnej a plynovodnej prípojky alebo ich častí,
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v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena:


MVDr. Pavla Varinská r. Varinská, nar. xxx, bytom xxx a Róbert Kolčák r. Kolčák,
nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemku parc. KN – C č. 2158/23 ostatná plocha
o výmere 595 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka pozemku,

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
dajú vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnení z vecného bremena.
2.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a uloženia
vodovodnej, kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na budúcom 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. 335/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6283 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, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 365/12, 386/30
v rámci stavby: „Novostavba RD MCR“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Martinom Eckhardtom v mesiaci
04/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu, vodovodnej a kanalizačnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


MUDr. Miroslav Macura r. Macura, nar. xxx a MUDr. Barbora Macurová r.
Mochňáková, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN – C č. 365/12
vodná plocha o výmere 207 m2 a prac. KN – C č. 386/30 trvalý trávnatý porast o výmere
1081 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.
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Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dajú vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnení z vecného bremena.
3.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a uloženia
vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku
v kat. území Kláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin, zapísanom na
LV č. 612 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. 1169/1 ostatná plocha o výmere 5970 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, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu, vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k pozemku parc. KN-C č. 458/28
v rámci stavby: „IBV, Kláštor pod Znievom“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Alexandrou
Jarošovou v mesiaci 05/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu, vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ing. Ján Frkáň r. Frkáň, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN – C č.
458/28 orná pôda o výmere 494 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto
pozemku,

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.
4.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k rekonštrukcii NN zemného káblového
vedenia na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území Palúdzka, obec
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaných na LV č. 4728 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu:
Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako
- parc. KN-C č. 216/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2,
- parc. KN-C č. 216/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5826 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia NN zemného
káblového vedenia, ktoré bude vybudované v rámci stavby: „11867 – Liptovský
Mikuláš – Chrenoviská – Rozšírenie NNK“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Kročanom
v mesiaci 06/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia NN
zemného káblového vedenia alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
5.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k uloženiu plynovodnej prípojky na dobu
neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Malý Čepčín, obec Malý Čepčín, okres
Turčianske Teplice, zapísanom na LV č. 144 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. 371/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1927 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:
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-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovodnej
prípojky, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „Bytovka 31 - plynofikácia“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom
Ľubošom Králikom v mesiaci 02/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
plynovodnej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena:


Rastislav Mních r. Mních, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka bytu č. 1 a č. 6, Dagmar
Janúchová r. Janúchová, nar. xxx, bytom xxx, ako vlastníka bytu č. 2, Karol
Chromek r. Chromek, nar. xxx, bytom xxx, ako vlastníka bytu č. 3, Emília Urbanová
r. Kozáková, nar. xxx, bytom xxx, ako vlastníka bytu č. 4, Ľubica Sitárová r.
Šefraníková, nar. xxx, bytom xxx a Tomáš Sitár r. Sitár, nar. xxx, bytom xxx, ako
vlastníkov bytu č. 5, ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome s. č. 31 na pozemku parc. KN – C č. 213/1,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dajú vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnení z vecného bremena.
schvaľuje

6.

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k uloženiu VN a NN vedenia na dobu
neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
zapísanom na LV č. 4692 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola elektrotechnická,
Komenského 50, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 4466/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5344 m2

a
budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaných na
LV č. 7791 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
IČO: 37 808 427, ako
- parc. KN-C č. 4465/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1190 m2,
- parc. KN-C č. 4466/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1824 m2,
(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
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-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia VN a NN vedenia,
ktoré bude vybudované v rámci stavby: „12809 – Žilina – Malá Praha –
Rekonštrukcia NNK“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Tiborom Buckom v mesiaci 12/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia VN a NN
vedenia alebo jeho častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
7.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie kanalizačnej a vodovodnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Kunerad, obec
Kunerad, okres Žilina, zapísanom na LV č. 386 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. 1176 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5526 m2,

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia kanalizačnej
a vodovodnej prípojky k pozemku parc. KN-C č. 316/3 v rámci stavby: „Predlženie
vodovodu a kanalizácie – Kunerad IBV“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Pagáčom a Ing. Miloslavom
Remišom v mesiaci 03/2020,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
kanalizačnej a vodovodnej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena:
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Martin Pleva r. Pleva, nar. xxx a Beáta Plevová r. Prieložná, nar. xxx, bytom xxx
ako vlastníkov pozemku parc. KN – C č. 316/3 ostatná plocha o výmere 798 m2 ako aj
v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku,

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
dajú vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnení z vecného bremena.
8.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie VN zemného káblového
vedenia a prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Bytčica,
obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na LV č. 1484 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-C č. 1362/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5561 m2

(ďalej len ako „budúci zaťažený pozemok“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
-

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia VN zemného
káblového vedenia a prípojky, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „7205 - Žilina –
Závodie nová TS za Mliekarne“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. Pavlou Maderovou v mesiaci 09/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia VN
zemného káblového vedenia a prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
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9.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej,
plynovodnej a elektrickej prípojky v rámci stavby „NOVOSTAVBA“ na dobu neurčitú na
zaťaženom pozemku v kat. území Višňové, obec Višňové, okres Žilina, zapísaný na LV č. 442
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104,
010 01 Žilina, ako
parc. KN-C č. 2171/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10562 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (33 m2) geometrického plánu č. 25/2020,
vyhotoveného dňa 04.05.2020 Ing. Jozefom Pažickým, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO:
33 857 245, autorizačne overeného Ing. Jozefom Pažickým dňa 04.05.2020, úradne overeného
Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. G1-862/2020 dňa 14.05.2020,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


Ján Slatinský r. Slatinský, nar. xxx a Viera Slatinská r. Bľandová, nar. xxx, bytom xxx
ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 256/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 574 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 výkon práva:
-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej,
kanalizačnej, plynovodnej a elektrickej prípojky vrátane ochranného pásma,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej, kanalizačnej,
plynovodnej a elektrickej prípojky alebo ich častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatia oprávnení z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 121,77 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 56/2020, ktorý vyhotovil znalec Ing. Igor Brezianský, Hálkova 2755/19,
010 01 Žilina.
10. 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 pozemku:
- parc. KN – C č. 4886/9 záhrada o výmere 37 m2,
v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
zapísanom na LV č. 8867 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
15

Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina, žiadateľovi – kupujúcemu:
 Margita Ilková, r. Martinčeková, nar. xxx, bytom xxx,
za kúpnu cenu vo výške 1 184,00 € stanovenú podľa dohody.
Odôvodnenie:
Margita Ilková, r. Martinčeková, Štúrova 888, 024 01 Kysucké Nové Mesto, doručila
Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 4886/9 za
účelom vybudovania prístupovej cesty k pozemku parc. KN-C č. 831/1 v kat. úz. Kysucké
Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Cena pozemku je určená vo výške 32 €/ m2 na
základe dohody.
11. 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 pozemku:
- parc. KN – C č. 4886/23 záhrada o výmere 20 m2,
v kat. území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
zapísanom na LV č. 8867 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.
Rázusa 104, 010 01 Žilina, žiadateľovi – kupujúcemu:
 Juraj Jaššo r. Jaššo, nar. xxx a Júlia Jaššová r. Bielešová, nar. xxx, bytom xxx,
za kúpnu cenu vo výške 640,00 € stanovenú podľa dohody.

Odôvodnenie:
Juraj Jaššo r. Jaššo a Júlia Jaššová r. Bielešová, Hviezdoslavova 384/10 , 024 01 Kysucké
Nové Mesto, doručili Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie pozemku parc.
KN-C č. 4886/23 za účelom vybudovania prístupovej cesty k pozemku parc. KN-C č. 837 v kat.
úz. Kysucké Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Cena pozemku je určená vo výške
32 €/ m2 na základe dohody.
12. 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:
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stavba:
- bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. KN – C č. 423,
ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva a
pozemok:
- parc. KN – C č. 423 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 103 m2,
nachádzajúce sa v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, zapísaný pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 na LV
č. 3705, v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80
Dolný Kubín, žiadateľovi – kupujúcemu:


Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Dolný Kubín, Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 31 905 706,

za kúpnu cenu vo výške 2 990,00 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 195/2020 zo dňa
11. 06. 2020 vyhotoveného znalcom Ing. Mariánom Pilkom, SNP 1197/30, 026 01 Dolný
Kubín.
Odôvodnenie:
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Dolný Kubín, Kohútov sad 1753/2, 026 01 Dolný Kubín,
doručila Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie stavby bez s. č. na pozemku
parc. KN – C č. 423 a pozemku parc. KN – C č. 423 za účelom prístupu k nehnuteľnostiam:
stavbe s. č. 1710 a pozemku parc. KN – C č. 418/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.
13. s c h v a ľ u j e
v zmysle ust. § 8 ods. 2 a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov zmenu účelového určenia majetku:
stavby:
- s. č. 652, dom, druh stavby 20 na administratívnu budovu, druh stavby 15,
nachádzajúca sa na pozemku parc. KN – C č. 1699/1, zapísaná na LV č. 10196
v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, vo vlastníctve: Žilinského
samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427.
14. s c h v a ľ u j e
podmienky OVS č. 005/2020
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:
stavby:
- s. č. 5383, druh stavby 20, na parc. KN-C č. 13348/17,
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nachádzajúcej sa v kat. úz. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísanej na LV č. 2767 pre
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,
v správe správcu: Kysucká nemocnica s poliklinikou, Palárikova 2311, 022 01 Čadca.
Právny vzťah k parcele na ktorej stojí stavba s. č. 5383 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
15. s c h v a ľ u j e
a) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer prevodu tohto majetku na základe
obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok uvedených
v ods. 2 a ods. 3 tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a čl. 16 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK za
účelom odpredaja tohto majetku:
stavba:
- stavby s. č. 1782, dielňa odborného výcviku, druh stavby 11, postavená na pozemku
parc. KN – C č. 2285/53 a
pozemky:
- parc. KN – C č. 2285/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2,
- parc. KN – C č. 2285/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 310 m2,
- parc. KN – C č. 2285/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1362 m2,
- parc. KN – C č. 2285/54 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1184 m2,
- parc. KN – C č. 2285/59 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 864 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Turany, obec Turany, okres Martin, zapísané na LV č. 2383 pre
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.
b) podmienky OVS č. 006/2020
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:
- Stavby s. č. 1782, dielňa odborného výcviku, druh stavby 11, postavená na
pozemku parc. KN – C č. 2285/53 a
pozemky:
- parc. KN – C č. 2285/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2,
- parc. KN – C č. 2285/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 310 m2,
- parc. KN – C č. 2285/53 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1362 m2,
- parc. KN – C č. 2285/54 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1184 m2,
- parc. KN – C č. 2285/59 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 864 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Turany, obec Turany, okres Martin, zapísané na LV č. 2383 pre
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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16. s c h v a ľ u j e
a) trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a zámer prevodu tohto majetku na základe
obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok uvedených
v ods. 2 a ods. 3 tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a čl. 16 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK za
účelom odpredaja tohto majetku:
stavba:
- s. č. 40, druh stavby 11, prevádzková budova, postavená na pozemku parc. KN –
C č. 1285/9 a
pozemky:
- parc. KN – C č. 1285/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2,
- parc. KN – C č. 1285/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 732 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, zapísané na
LV č. 315 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.
b) podmienky OVS č. 007/2020
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:
- s. č. 40, druh stavby 11, prevádzková budova, postavená na pozemku parc. KN –
C č. 1285/9 a
pozemky:
- parc. KN – C č. 1285/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2,
- parc. KN – C č. 1285/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 732 m2,
nachádzajúce sa v kat. území Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, zapísané na
LV č. 315 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.
17. s c h v a ľ u j e
odpísanie projektových dokumentácií nerealizovaných investícií vo výške 22.350,00 €.

Uznesenie 7/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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nadobudnutie hnuteľného majetku v zmysle článku 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja účinných od 1.5.2010 v znení
neskorších dodatkov:
-

Digitálneho RTG prístroja, v predpokladanej hodnote 150 000,- € bez DPH

pre potreby Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 Čadca, IČO
17335469, ktorý bude financovaný z vlastných zdrojov zdravotníckeho zariadenia.

Uznesenie 8/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
neupotrebiteľnosť hnuteľného
majetku a zároveň jeho vyradenie z evidencie formou
fyzickej likvidácie v zmysle zákona v súlade s čl. 30 ods. 1 písm. b/ a čl. 30 ods. 3 písm. c/
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od
1.5.2010 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom“)
hnuteľný majetok:
- Počítačový tomograf Emotion, inventárne číslo 572958/01, výrobné číslo 36733, rok
výroby 2004, doba používania: 16 rokov, obstarávacia cena: 192 862,87 €
- Počítačový tomograf Emotion, inventárne číslo 572958/02, výrobné číslo 36733, rok
výroby 2004, doba používania: 16 rokov, obstarávacia cena: 444 152,92 €
- Počítačový tomograf Emotion, inventárne číslo 572958/04, výrobné číslo 36733, rok
výroby 2004, doba používania: 16 rokov, obstarávacia cena: 99 581,76 €
Celková obstarávacia hodnota: 736 597,55 €
Zostatková hodnota: 0,00 €
majetok Žilinského samosprávneho kraja v správe správcu Dolnooravskej nemocnice
s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, ul. Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín, 006 34 905.
K bodom 7 – 9
Riaditeľ odboru dopravy František Duračinský (ďalej len „riaditeľ odboru dopravy“)
predložil Návrh na zmenu Uznesenia 13/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
Oboznámil poslancov s dôvodmi, pre ktoré sa navrhuje zmena predmetného uznesenia.
Predsedníčka sa opýtala poslancov, či súhlasia s tým, aby návrhy na zmenu uznesení
zaradené do bodov programu 8 a 9, boli predložené spoločne v jednom bloku a otvorená
spoločná rozprava s bodom 7. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík predložil Návrh na zmenu Uznesenia
16/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020 a Návrh na zmenu Uznesenia 17/18 písm. c)
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zastupiteľstva z 25. mája 2020. Oboznámil poslancov s dôvodmi, pre ktoré sa navrhujú zmeny
predmetných uznesení.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení v bodoch 7 – 9.
Výsledok hlasovania 9:

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

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 9/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 13/3 v časti 2. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 29. januára 2018 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
2. Zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Žilinského
samosprávneho kraja k ďalej uvedeným zaťaženým pozemkom t. č. vo vlastníctve: SR –
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, IČO: 31 364 501, na ktorých
sa nachádza cestný nadjazd v sžkm 195,419 a komunikácia tohto cestného nadjazdu za
účelom výkonu správy a údržby cestného nadjazdu a komunikácie cestného nadjazdu bez
časti chodníkov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií za jednorazovú odplatu v celkovej
výške 1, -- EUR.
Zaťažené pozemky v celom rozsahu:
novovzniknutá KN-C parcela č. 652/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 339 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 652/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 627 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 652/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 653, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 728/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 575 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 735/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 724 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 735/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 570 m2,
novovzniknutá KN-C parcela č. 735/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2
v k. ú. Horný Hričov, ktoré vznikli na základe GP č. 33/2018, vyhotoviteľa: ŽSR, Stredisko
železničnej geodézie zo dňa 03.12.2019.

Uznesenie 10/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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zmenu Uznesenia 16/18 písm. c) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. mája 2020 tak, že bude znieť:
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t. j. v sume
do výšky 195 500,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Uznesenie 11/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 17/18 písm. c) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. mája 2020 tak, že bude znieť:
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t. j. v sume
do výšky 176 500,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
K bodom 10 – 11
Predsedníčka požiadala poslancov o všeobecný súhlas, aby návrhy na menovanie
riaditeľov, ktoré sú predložené v bodoch programu 10 a 11, boli predložené v en bloc
a prerokované v spoločnej rozprave. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum
sociálnych služieb PARK v Čadci, a to PhDr. Martiny Kozákovej k 7. júlu 2020. Ďalej
predložila Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Horelica,
a to Mgr. Márie Grigovej k 7. júlu 2020. Informovala, že návrh predkladá na základe
odporúčania výberovej komisie. Doplnila, že výberové konania sa uskutočnili 17. júna 2020.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení v bodoch 10 a 11.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 12/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
menuje
k 7. júlu 2020
PhDr. Martinu Kozákovú do funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK,
Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca na funkčné obdobie päť rokov.
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Uznesenie 13/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
menuje
k 7. júlu 2020
Mgr. Máriu Grigovú do funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Horelica,
Horelica 107, 022 01 Čadca na funkčné obdobie päť rokov.

K bodu 12
Predsedníčka predložila Návrh na voľbu členky komisie sociálnej pomoci a rodiny
zastupiteľstva. Spresnila, že sa predkladá návrh na voľbu Ing. Mgr. Anny Barilovej, PhD. do
funkcie členky komisie z radov neposlancov. Pripomenula, že menovaná sa navrhuje do
komisie za Dr. Majákovú, ktorú sa vzdala členstva v komisii, čo zastupiteľstvo zobralo na
vedomie a odvolalo ju z funkcie členky komisie na predchádzajúcom zasadnutí.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 14/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
volí
k 1. augustu 2020
Ing. Mgr. Annu Barilovú, PhD. do funkcie členky komisie sociálnej pomoci a rodiny
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 13
Predsedníčka predložila Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja. Dala do pozornosti, že funkčné obdobie súčasnému hlavného
kontrolórovi Jánovi Konušíkovi uplynie dňom 30. októbra 2020. Vyjadrila sa, že aj napriek
súčasnej neistej dobe, pre ktorú boli prijaté novely zákonov, okrem iných aj vo vzťahu k voľbe
hlavných kontrolórov, rozhodli sme sa voľbu vyhlásiť. Doplnila, že s predloženým návrhom sa
stotožnili všetky komisie.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.
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Uznesenie 15/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) a § 19a ods.
2 a 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
a) v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 21. septembra 2020, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu 20. zasadnutia
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
b) p o v e r u j e
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja,
aby v termíne podľa § 19a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. zabezpečila zverejnenie vyhlásenia
voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na úradnej tabuli Žilinského
samosprávneho kraja a na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja,
c) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
a náležitosti prihlášky takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra,
musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,
telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo
k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa
žiadosť týka,
2. dátum narodenia, ročné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
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4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
4. Osobné údaje kandidátov budú spracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane
osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov v Žilinskom
samosprávnom kraji, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke ŽSK
http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osobzilinskom-samospravnom-kraji/.
5. Termín ukončenia podávania prihlášok je 7. september 2020 do 15.00 hodiny.
Prihlášku je potrebné odovzdať v zalepenej obálke s označením „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŽSK – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne v podateľni Úradu
Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.
Spôsob vykonania voľby:
6. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná predsedníčkou Žilinského
samosprávneho kraja („ďalej len „predsedníčka“) poverený zamestnanec kancelárie
predsedníčky Úradu Žilinského samosprávneho kraja („ďalej len „úrad“)
za prítomnosti členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja a riaditeľky kancelárie predsedníčky úradu, resp. predsedníčkou poverený
zástupca dňa 10. septembra 2020 o 10.00 hodine v zasadacej miestnosti riaditeľa
úradu. O výsledku spíše tento poverený zamestnanec zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko
obálok bolo v stanovenom termíne osobne doručených do podateľne úradu a menný
zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že
niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok
odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak
odmietla urobiť.
7. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný
na zasadnutie zastupiteľstva dňa 21. septembra 2020 a bude mať právo vystúpiť na
tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja“ v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
8. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov zastupiteľstva
v klubovni pod rokovacou miestnosťou úradu. Voľbu riadi Mandátová komisia
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Mandátová komisia“).
Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého tým poverí predsedníčka
zo zamestnancov kancelárie predsedníčky úradu.
9. Mandátová komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti
- klubovne. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou
pečiatkou „Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja“, sa budú považovať za
neplatné. V hlasovacej miestnosti sa súčasne môžu nachádzať najviac traja hlasujúci
poslanci, ktorí môžu svoj hlas kandidátovi udeliť iba na mieste na to vyznačenom.
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10. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému
z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo
pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp.
žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec
hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej
urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých
poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu
rovnakým spôsobom i členovia Mandátovej komisie. Následne Mandátová komisia
otvorí zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.
11. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov,
o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali
jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať
údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole.
V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do
neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za
hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že
niektorý člen Mandátovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do
zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
12. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Mandátovej komisie. V prípade
konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení
výsledku prvého kola voľby predsedom Mandátovej komisie prestávku, počas ktorej sa
Mandátová komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra
v druhom kole.
Vykonanie voľby:
13. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov zastupiteľstva.
14. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva
sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole
získali najväčší počet hlasov.
15. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším
počtom hlasov.
16. V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov.
17. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej
miestnosti Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja riadi a výsledok žrebovania
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Mandátovej komisie.
18. Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany
alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu
pracovnej zmluvy.
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19. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca zastupiteľstva,
predsedu Žilinského samosprávneho kraja, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je Žilinský samosprávny kraj alebo iného
zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného
kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, predsedu Žilinského
samosprávneho kraja, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je Žilinský samosprávny kraj, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený,
je povinný po skončení zasadnutia zastupiteľstva ešte pred podpisom pracovnej zmluvy
doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného
kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja, a ktorý bol
za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný po skončení zasadnutia zastupiteľstva ešte
pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávateľom –
Žilinským samosprávnym krajom o skončení doterajšieho pracovného pomeru.
20. Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú,
publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 14
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Iveta Ďurišová predložila návrh Dodatkov
k zriaďovacím listinám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Oboznámila poslancov s obsahom predložených dodatkov, ktoré sa týkajú Centra sociálnych
služieb TAU, Turie a Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Terchová.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie 16/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. augusta 2020:
Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 6 Centra sociálnych služieb TAU, Turie
 Doplnenie sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo s miestom
poskytovania: Turie 296, Turie ambulantnou formou,
územný obvod okresu Žilina terénnou formou.
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Uznesenie 17/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. septembra 2020:
Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb Terchová, Terchová
 Zmena názvu organizácie zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb
Terchová na Centrum sociálnych služieb Terchová.

Uznesenie 18/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. októbra 2020:
Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 6 Centra sociálnych služieb TAU, Turie
 Doplnenie sociálnej služby: Prepravná služba
s miestom poskytovania územný obvod okresu Žilina
terénnou formou.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 15
Hlavný kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík predložil návrh Plánu
kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2020. Informoval, že do plánu je zahrnutých 13 kontrol a okrem úradu kontroly
rozdelili rovným dielom na následnú kontrolu plnenia opatrení a na kontroly v štyroch školách
a štyroch knižniciach. Uviedol, že plánujú systém komplexných kontrol, a teda kontroly budú
rozsiahle.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie 19/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2020.
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Výsledok hlasovania 14:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 16
Riaditeľ odboru dopravy predložil Správu o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom
samosprávnom kraji. Informoval, že zamestnanci Správy ciest ŽSK vykonali v mesiacoch apríl
– máj 2020 hlavné prehliadky ciest za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a spôsobilosti
cestných komunikácií z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodal, že
povinnosť vykonať hlavné prehliadky vyplýva správcom komunikácií z technického predpisu.
Upriamil pozornosť na stav ciest, ktoré máme v nevyhovujúcom a havarijnom stave.
Informoval, že boli vykonané aj bežné prehliadky mostov, pričom ani jeden z nich nie je
v havarijnom stave. Uviedol, že na zlepšenie stavu mostov z veľmi zlého stavu na uspokojivý
stav by sme potrebovali 23 mil. € a 32,5 mil. € by sme potrebovali na zlepšenie stavu mostov
zo zlého stavu na uspokojivý stav. Ďalej informoval, že ďalších 20 mil. € by sme potrebovali
na to, aby sme dostali cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave do stavu dobrého.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rudolf Urbanovič,
Michal Slašťan, Erik Gemzický a Ján Blcháč.
Poslanec Rudolf Urbanovič sa vyjadril, že už nemal možnosť vyjadriť sa k jeho
doplňujúcemu návrhu k návrhu na 2. úpravu rozpočtu, ktorým žiadal urgentne vymedziť
finančné prostriedky pre vykonanie rekonštrukcie nevyhovujúceho a havarijného stavu cesty
II/584 – Liptovský Mikuláš – Demänovská Dolina a jej realizáciu v roku 2020 a ktorý nebol
schválený. Uviedol, že pani predsedníčka sa vyjadrila, že je v záujme kraja dokončiť
rekonštrukciu tohto úseku cesty do konca roku 2020. Upriamil pozornosť na údaje v správe,
v ktorej sa uvádza, že na Liptove je 80 % ciest II. triedy v veľmi dobrom stave a 16 % ciest
v nevyhovujúcom stave, čo predstavuje 10 km ciest, z ktorých je 7 km úsek cesty, ktorý bol
predmetom jeho pozmeňujúceho návrhu. Ďalej upriamil pozornosť na plán, v ktorom sa
uvádza, že rekonštrukcia cesty je plánovaná až na budúci rok. Vyjadril sa, že bol by rád, ak by
si pani predsedníčka ujasnila so zamestnancami, ako to vlastne je, či je snaha a záujem túto
cestu riešiť, vzhľadom k tomu, že ide o top destináciu nášho kraja, bude sa tu konať svetový
pohár a pani predsedníčka sa k návrhu postavila tak, že je zlý vo vzťahu k predloženej úprave
rozpočtu. Opýtal sa, v čom bol tento pozmeňujúci návrh zlý. Opäť zdôraznil, že v predloženej
správe so dočítal, že s rekonštrukcia predmetného úseku cesty sa plánuje zrealizovať až v roku
2021 a to predovšetkým z prostriedkov EÚ. Poďakoval poslancom, ktorí hlasovali za
schválenie jeho návrhu a ktorí sú si vedomí dôležitosti tohto úseku. Pripomenul, že už v októbri
minulého roku upozorňoval na zlý stav tohto úseku cesty, kedy bola vyhlásená aj mimoriadna
situácia. Vytkol, že keby vedenie samosprávneho kraja reagovalo operatívne na situáciu,
náklady na opravu cesty by mohol zaplatiť štát. Vytkol, že uplynul rok od upozornenia na túto
situáciu a do dnes ešte nie je spracovaná ani projektová dokumentácia.
Poslanec Michal Slašťan informoval, že predložená správa bol prerokovaná aj na
finančnej komisii. Osobne predložený materiál vníma ako veľmi dobrý s náležitou
vypovedajúcou schopnosťou pre poslancov o aktuálnom stave cestnej siete a mostov v našom
kraji. K pozmeňujúceho návrhu poslanca Rudolfa Urbanoviča sa vyjadril, že osobne sa zdržal
hlasovania, pretože jeho návrh nebol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii a teda sa
k nemu musel postaviť zodpovedne. Vyjadril sa, že úsek tejto cesty veľmi dobre pozná
a poslanec Rudolf Urbanovič to veľmi dobre zhodnotil. Stotožnil sa aj s tým, že táto lokalita je
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top destinácia cestovného ruchu v rámci nášho kraja. Odporučil, aby táto investícia bola
predložená na prerokovanie do finančnej komisie už v septembri tak, aby čo najskôr bol tento
úsek cesty opravený.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Michala Slašťana sa prihlásil poslanec
Rudolf Urbanovič. Vyjadril sa, že na rokovaní finančnej komisie spomínal potrebu opravy
tohto úseku cesty. Dodal, že situáciu zhoršil prívalový dážď z minulého týždňa, ktorý situáciu
na ceste ešte zhoršil a vyskytli sa aj zosuvy pôdy. Informoval, že na podnet starostky sa bol aj
osobne pozrieť na situáciu, čo už po bolo po zasadnutí komisie.
Poslanec Michal Slaťan reagoval na odznenú faktickú poznámku. Odporučil, aby
materiál bol predložený na najbližšom zasadnutí finančnej komisie a určite bude podporený.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Erik Gemzický. Stotožnil sa s názorom poslanca
Rudolfa Urbanoviča. Odporučil, aby veci boli riešené promptnejšie. Vyjadril sa, že má
informáciu o tom, že bola vyhlásená mimoriadna situácia na ceste III. triedy ŽeleznôPartizánska Ľupča a čom sa bola osobne presvedčiť aj pani predsedníčka. Opýtal sa, aká bude
pomoc samosprávneho kraja pre tento úseku cesty a či jej opravu dokážeme nejakým spôsobom
urýchliť. Požiadal, aby sme boli v riešení tejto veci promptní a ústretoví. V ďalšej časti svojho
vystúpenia sa vyjadril, že si pozeral podrobne časť správy – konkrétne Závod Liptov, akým
spôsobom sa realizovali opravy ciest od roku 2016. Vytkol, že na Liptove sa opravujú cesty vo
veľmi malom rozsahu kilometrov. Opýtal sa, z akého dôvodu. Ďalej upriamil pozornosť
na 19 mostov na Liptove, ktoré sú vo veľmi zlom stave, čo sa mu zdá ako nepresné, podľa neho
treba navýšiť toto číslo a mnohé z nich sú už v kritickom stave, čo sa z roka na rok zhoršuje.
Ako posledný otázku uviedol, ako sme na tom s čerpaním úveru vo výške 15 mil. €, čo je možno
otázka aj na podpredsedu Igora Janckulíka. Opýtal sa, ako je časovo nastavené čerpanie úveru.
V závere odporučil predkladateľovi, aby pre budúcnosť bolo zosúladené písanie tabuľkovej
časti správy tak, aby boli používané rovnaké jednotky.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Erika Gemzického sa prihlásil
podpredseda Igor Janckulík. Konštatoval, že v rozprave odznelo veľa otázok na dopravu, sú to
otázky veľmi dôležité a ich riešenie je potrebné. S poľutovaním konštatoval, aj keď poslanci
očakávajú, že bude na otázky reagovať, že zhruba pol roka nemá možnosť na samosprávnom
kraji ovplyvňovať tieto záležitosti ako podpredseda pre oblasť dopravy. Vyjadril sa, že rád by
pomohol, ale nemá na to mandát.
Poslanec Ján Blcháč ocenil systém monitorovania stavu ciest a mostov, ktoré sú
v správe samosprávneho kraja a označil ho, že sa blíži k dokonalosti, pretože poskytuje
dokonalý prehľad o stave cestnej siete a mostov. Upriamil pozornosť na krízovú situáciu
s dopravou a parkovaním v oblasti Demänovej, v súvislosti s čím eviduje návrh na zriadenie
komisie aj za účasti samosprávneho kraja. Vyjadril sa, že má vedomosť o tom, že na budúci
týždeň sa má uskutočniť osobné rokovanie s pani predsedníčkou a verí tomu, že sa začnú riešiť
tieto problémové záležitosti. Ďalej upriamil pozornosť na most cez Váh v Liptovskom
Mikuláši, ktorý je naozaj v žalostnom stave. Dodal, že rekonštrukcia tohto mosta bola zaradené
do rozpočtu na tento rok a veľmi operatívne k tejto záležitosti pristupuje úrad aj Správa ciest
ŽSK. Spomenul komplikáciu s plynovým potrubím a dohodnutie jeho rekonštrukcie so
Slovenským plynárenským priemyslom. Dodal, že sme mali veľkú nádej, že sa rekonštrukcia
zrealizuje, čo potvrdzuje aj písomná dokumentácia a veľmi ho mrzí, že sa táto investícia znovu
odkladá, čo ho veľmi neteší, pretože stav tohto mosta je kritický na Liptove a možno aj v rámci
celého kraja. V ďalšej časti svojho vystúpenia poukázal na iniciatívu ministerstva financií,
ktorú vyvinulo vo vzťahu k samosprávam. Informoval o rokovaní s Úniou miest Slovenska aj
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so Združením miest a obcí za účasti ministra financií, ktorý vyzval samosprávy, aby sme čím
skôr, možno aj do konca roka 2020, urobili čo najviac investícií a akcií tak, aby sme konali
proti cyklicky. Dodal, že cieľom má byť pomoc zo strany samosprávy v tejto ekonomickej
situácie, v ktorej sa ocitlo Slovensko. Uviedol, že na tento účel ministerstvo ponúka bezúročnú
pôžičku a v prípade, že by sa do konca roka 2020 vyčerpala, môže sa zmeniť na grant. Doplnil,
že sa uvažuje aj o ďalšom druhu pôžičku s odkladom splátok o 4 roky a 10 ročnou splatnosťou.
Vyjadril názor, že zdá sa, že peňazí je dosť a takto môže pomôcť samospráva slovenskej
ekonomike, že bude zamestnávať ľudí a rovnako sa budú nakupovať materiály. Vyjadril sa, že
ak takúto ponuku dostane aj samosprávny kraj, odporučil zmobilizovať všetky odborné sily
a aby sme čo najviac investícií zaobstarali.
Predsedníčka ukončila rozpravu. V rámci záverečného slova sa vyjadrila, že môžeme
dávať len také sľuby, ktoré môžeme reálne splniť. Doplnila, že nie je reálne, ak nie je dokončená
projektová dokumentácia a nie je zrealizované verejné obstarávanie, aby sme do konca roka
2020 dokončili rekonštrukciu spomínaného úseku cesty v Demänovej. Zdôraznila, že nikoho
nezavádzala, vyjadrila sa, že investícia sa plánuje na budúci rok. Doplnila, že tento rok sa riešia
záležitosti, ktoré súvisia s povodňami, ku ktorým došlo pred vyše týždňom, čo je pre nás
prioritou, pretože je tam jednosmerná premávka. Na otázku poslanca Erika Gemzického
zodpovedala, že úsek cesty Železnô – Partizánska Ľupča sa uvažoval pôvodne ako obchádzka,
avšak sme sa stretli s nevôľou samospráv a teda sa k rekonštrukcii nepristúpilo. Vzhľadom na
intenzitu dopravy na tejto ceste, je rekonštrukcia tejto cesty posunutá na neskoršie obdobie. Na
pripomienku podpredsedu Igora Janckulíka uviedla, že je zastupiteľstvom zvolený za
podpredsedu a nemá mu dať ako iný mandát. Opýtala sa, podpredsedom a nemá mu ako dať
iným mandát. Vyjadrila sa, že nevie, aké väčšie kompetencie by mal dostať. Poslancovi Jánovi
Blcháčovi poďakovala za informácie. V tejto súvislosti sa vyjadrila, že sme v neustálom
rokovaní s ministerstvom financií, avšak Združenie samosprávnych krajov SK8 ešte nedostalo
presné údaje. Doplnila, že hovorí sa o viacerých alternatívach, indície už máme a podľa nich sa
pripravujeme a tešíme sa na pomoc od štátu. Informovala, že pôžička od ministerstva financií
nebude pretransformovaná na nenávratný finančný príspevok a bude to bezúročný úver.
Dodala, že na tento rok máme alokovanú čiastku 8,8 mil. €, projekty sa budú realizovať podľa
stanoveného harmonogramu a vyjadrila presvedčenie, že sa nám to podarí podľa plánu.
Doplnila, že budúci rok bude dočerpanie úveru. Pripomenula, že poslancom bol predložený
plán priorít a aktivít.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Keďže nebol predložený žiadny pozmeňujúci ani
doplňujúci návrh, dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 20/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.
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zdržalo sa: 2 hlasy,

K bodu 17
Riaditeľ odboru dopravy predložil Správu k možnosti odkúpenia akcií MH
Manažmentu, a. s. v dopravných spoločnostiach SAD Žilina, a. s. a ARRIVA LIORBUS, a. s..
Vyjadril sa, že správu prednesie obšírnejšie, keď materiál bol predložený poslancom dnes
do lavíc. Informoval, že z dostupných materiálov zisťovali majetkovú účasť MH Manažmentu
v dopravných spoločnostiach v rámci kraja a v tejto súvislosti upriamil pozornosť na prehľadnú
tabuľku. Doplnil, že MH Manažment je právnym nástupcom Fondu národného majetku od roku
2016. V súvislosti s týmto prechodom spomenul aj evidované záväzky vo výške 976 mil. € ako
odhad možných nárokov privatizérov v dôsledku rizík definovaných v privatizačných
zmluvách. Ďalej spomenul údaje o končenom užívateľovi výhod z Registra partnerov
verejného sektora u oboch dopravných spoločnostiach. V ďalšej časti svojho vystúpenia dal do
pozornosti riziká prevzatia menšinových podielov MH Manažmentu, a. s. v spomenutých
dopravných spoločnostiach a práva menšinového akcionára. Na záver dodal, že prínosom pre
samosprávny kraj by mohli byť dividendy, ktoré akciové spoločnosti vyplávajú svojim
akcionárom z čistého zisku. V tejto súvislosti dal do pozornosti graf, ktorý znázorňuje príjmy
tejto spoločnosti z divident v rokoch 2016 – 2018.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík,
poslanci Ján Marosz a Ľubomír Bechný.
Podpredseda Igor Janckulík sa vyjadril, že v rámci predchádzajúceho bodu mu nebolo
umožnené vystúpiť k téme rekonštrukcie úseku cesty Železnô – Partizánska Ľupča. Zdôraznil,
že samosprávy nebol žiadny problém s touto opravou, priam naopak, rekonštrukciu cestu by
privítali. Zdôraznil, že ministerstvo nemala záujem o opravu tejto cesty. Spomenul aj problém
uplatňovania jeho mandátu podpredsedu. Vytkol, že nie je pozývaný na porady podpredsedov.
Vyjadril sa, že s pani predsedníčkou si mali dohodnúť nové pravidlá spolupráce. Dodal, že nové
pravidlá navrhol. Kriticky sa vyjadril, že už viac ako dva a pol mesiaca čaká na jej reakciu.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa vyjadril, že škoda, že prerokovávaný materiál bol zaradený
do programu rokovania na poslednú chvíľku a teda poslanci nemali priestor sa dostatočne
pripraviť na diskusiu o ňom. Uviedol, že tento bod bol zaradený do programu aj z dôvodu, aby
sme sa začali zaoberať možnosťou odkúpenia akcií. Odporučil, že diskusia by sa mala
realizovať aj na úrovni ostatných samosprávny krajov, kde majú dopravcovia obchodné
podiely. Zdôraznil, že je potrebné zvážiť všetky výhody a nevýhody a vyhodnotiť, či by to bolo
východné pre samosprávne kraje. Navrhol, že kúpa akcií od MH Manažmentu, a. s. by mala
prichádzať len sa symbolickú cenu 1 €. Vyjadril sa, že cena za prímestskú autobusovú dopravu
stále rastie a kúpou akcií by sme mali zabezpečený kontrolný dohľad. Pripomenul, že po
verejnej súťaži, ktorú realizoval samosprávny kraj na prímestskú autobusovú dopravu, nám
ceny dopravného začali závratné rásť. Opäť zdôraznil, že kúpou akcií by sme sa mali vážne
zaoberať.
Poslanec Ján Marosz ohodnotil predloženú správu ako veľmi kvalitne spracovaný
materiál. Uviedol, že aj keď bol predložený na poslednú chvíľku, veľmi pozorne si ho prečítal
a z jeho obsahu plynie, že od úmyslu odkúpiť akcie by mal samosprávny kraj ustúpiť. Poukázal
na argumenty, ktoré sú v správe uvedené. Vyjadril názor, že v opačnom prípade by sme dávali
hlavu do slučky pasce, ktorú nám nastražil Ing. Trabelssie, ktorý je konečným užívateľom
výhod SAD Žilina. Vyjadril sa, že poslanci za volebný obvod Žilina poznajú kvalitu spolupráce
s týmto obchodným partnerom. Kladie si otázku, či spolupráca s týmto podnikateľom by
znamenal výhody pre samosprávny kraj z titulu verejného záujmu. Dodal, že na základe
zistených údajov, popísaný v správe, si dovolí tvrdiť, aby sme sa prestali včas týmto zámerom
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zaoberať a aby sme ponechali súčasný stav. Odporučil, ak sa v budúcnosti na celoštátnej úrovni
nastavili vzťahy s a. s. MH Manažment, ktoré by sa ukázali ako výhodné, až vtedy sa
zaoberajme úmyslom odkúpiť akcie v dopravných spoločnostiach. Vyjadril osobný názor, že
na základe predloženej analýzy, kto by sa rozhodol pre kúpu akcií, pácha vlastizradu z jeho
pohľadu.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Marosza sa prihlásil podpredseda
Igor Janckulík Vyjadril sa, že nerozumie tomu, že poslanca Ján Marosz upriamil pozornosť len
na Ing. Trabelssieho. Akciová spoločnosť MH Manažment má podiely v sedemnástich
podnikoch. Zdôraznil, že je nevyhnutné pomenovať všetky plusy a mínusy takéhoto obchodu.
Naznačil, že môže nastať aj taká situácia, že akcie kúpi väčšinový vlastník, alebo niekto úplne
iný a v konečnom dôsledku bude platiť za dopravu ešte viac. Odporučil riešiť situáciou
odkúpením akcií za symbolické 1 € spoločne v rámci ostatných samosprávnych krajov. Opýtal
sa poslanca Jána Marosza o akej vlastizrade hovorí, ak cena za dopravu bude ešte vyššia.
Spresnil, že už teraz skoro celý rozpočet dávame na dofinancovanie strát v prímestskej
autobusovej doprave, pretože to nebolo dobre vysúťažené. Na druhej strane sme pripravili pre
občanov „sociálny balíček“ v podobe zvýšenia cestovného, opýtal sa, či je toto dobrý prístup?
Poslanec Ján Marosz reagoval na odznenú faktickú poznámku. Vyjadril sa, že má
záujem túto debatu zmierlivo uzatvoriť a odporučil, aby sme častejšie touto problematikou
zaoberali na úrovni vedenia samosprávneho kraja, vec budeme riešiť a nie je potrebné víriť
zbytočné emócie.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Ľubomír Bechný. Konštatoval, že
predložená správa je veľmi zaujímavý materiál a je škoda, že poslanci ho dostali až pre
začiatkom rokovania. Vyjadril sa, že nemal časový priestor, aby sa jeho obsahom podrobne
oboznámil. Uviedol, že mu chýbajú informácie o tom, ako sa realizovala súťaž na 10 rokov,
ktorú samosprávny kraj pripravuje, či sa samosprávny kraj zaoberá možnosťou zriadenia
vlastného dopravného podniku a v akom štádiu sú tieto úvahy. Vyjadril názor, že kúpa za
symbolickú kúpnu cenu 1 € by bolo zaujímavejšie v porovnaní s kúpou akcií Letiska, pretože
dopravné podniky generujú zisky, ak nie dividendy. Potvrdil tvrdenie poslanca Jána Marosza
a skúsenosti so spoluprácou s Ing. Trabelssiemu na úrovni Mesta Žilina.
Predsedníčka ukončila rozpravu. V rámci záverečného slova uviedla, že čas na prípravu
materiálu sme mali krátky. Informovala, že sme boli v kontakte s a. s. MH Manažment a získali
sme prísľub, že nám predložia akcionárske zmluvy. Zdôraznila, že pri príprave správy sme
vychádzali z verejne dostupných informácií. Vysvetlila, že aj toto bol dôvod, pre ktorý mala
v záujme túto správu predložiť ako informatívnu v bode Rôzne, keďže je zo spomenutých
dôvodov povrchne spracovaná. Nesúhlasí s názorom, aby sme na zámer odkúpenia akcií
zabudli, je to otázka čisto legitímna a aj na zasadnutí Združenia SK8 rokovali o rôznych
možnostiach. Dodala, že aktuálne sú viacerí naklonení skôr tomu, aby sme akcie nekupovali,
aby sme si svoju pozíciu ešte viac nezhoršili. Dodala, že ideálnym riešením by bolo zriadiť si
svoj vlastný dopravný podnik, avšak súčasná finančná situácia nám nie je naklonená. Uviedla,
že ak v rozprave odznelo, že by sme mali možnosť mať väčšiu kontrolu, osobne si to nemyslí,
pretože ako menšinový akcionár by sme nemali možnosť ovplyvňovať toky peňazí. Spomenula,
že takúto ponuku sme dostali od Ing. Trabelssieho pred dvomi rokmi. Vyzvala poslancov, aby
sme toto vnímali ako otvorenie diskusie, Dodala, že ak budeme presnejšie informácie, môžeme
zorganizovať stretnutie v užšom kruhu s poslancami, ktorých to zaujíma a ďalej rozobrať
výhody a nevýhody takéhoto rozhodnutia. Doplnila, že takéto diskusie sa pravidelne realizujú
aj na zasadnutia SK8.
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Predsedníčka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 21/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu k možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu, a. s. v dopravných spoločnostiach SAD
Žilina, a. s. a ARRIVA LIORBUS, a. s..
Výsledok hlasovania 16:

Za: 41 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 18
Riaditeľ odboru dopravy predložil Správu týkajúcu sa rekonštrukcie cesty III/2311
Vitanová – Oravice a mostného objektu ev. č. 2311-001 v k. ú. Vitanová. Informoval, že
rekonštrukcia cesty sa realizuje v dĺžke 5,76 km, zhotoviteľom je firma SMS, a. s. so sídlom
v Banskej Bystrici a výška investície predstavuje 1 736 900 €. Ďalej informoval, že
rekonštrukcia mosta sa realizuje v dĺžke 23,5 m, zhotoviteľom je firma VIAKORP, s. r. o. so
sídlom vo Zvolene a výška investície predstavuje 486 900 €. Dodal, že obe stavby sú
realizované v rámci projektu „Tatry spájajú“ z nenávratného finančného príspevku Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko. Podrobne poslancom
oboznámil s tým, čo je predmetom rekonštrukcie cesty i mostného objektu, akým spôsobom sa
realizuje a s akou technológiou. Doplnil, že kontrolnú činnosť vykonávaných stavebných prác
zabezpečuje nezávislý stavebný dozor firma INFRAM, s. r. o., s ktorou samosprávny kraj
intenzívne komunikuje.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík.
Podpredseda Igor Janckulík podotkol k problematike prerokovanej v rámci
predchádzajúceho bodu, že Ing. Trabelssie by nám určite nepredal akciu na 1 €. Predsedníčka
ho vyzvala, aby jeho príspevok v rozprave bol k prerokovávanej správe. Podpredseda
konštatoval, že predložená správa je dôležitá hlavne z dôvodu, že okolo tejto stavby sa šíria
rôzne informácie a dohody. Vyjadril sa, že bolo dôležité upozorniť na túto situáciu, aby sme sa
nestali svedkami ďalšej veľkej reklamácie v prípade cesty v k. ú. Oravská Lesná. Vyjadril
presvedčenie, že odbor dopravy vykonáva dobre kontrolu a zhotoviteľ udržuje kvalitu prác na
tomto úseku v zmysle podpísanej zmluvy.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 22/19
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
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správu týkajúcu sa rekonštrukcie cesty III/2311 Vitanová – Oravice a mostného objektu ev. č.
2311-001 v k. ú. Vitanová.
Výsledok hlasovania 17:

Za: 41 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 19
Predsedníčka požiadala poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby ju predniesli.
Prihlásili sa poslanci Ľubomír Kubáň a Ján Blcháč.
Poslanec Ľubomír Kubáň interpeloval vo veci opravy prístupových chodníkov.
Na základe predloženej fotodokumentácie, podnetov, sťažností obyvateľov dotknutých území
obcí Bešeňová a Liptovský Michal, požiadal zabezpečiť opravu prístupových chodníkov
a chodníkov, ktoré sú súčasťou mostných objektov
Mostný objekt (ponad diaľnicu)
Liptovský Michal – Bešeňová“ a „Mostný objekt (ponad rieku Váh) vstup do obce Bešeňová“.
Ako podstatný dôvod na zabezpečenie opráv prístupových chodníkov a chodníkov na mostných
objektoch uvádzam nasledovné skutočnosti: havarijný stav prístupových chodníkov,
rozpadávajúce sa nosné konštrukcie mostných objektov, poškodené zábradlie mostných
objektov, pretŕčajúce armatúry z betónových stien mostných objektov, chýbajúce a poškodené
bezpečnostné obrubníky chodníkov, vyčnievajúce železné armatúry na chodníkoch, poškodené
dažďové vpuste, rozpadnutá a chýbajúca časť prístupových chodníkov, rozpadávajúca sa
vrchná časť chodníkov, ktorá prechádza až na cestnú komunikáciu. Požiadal o vykonanie opráv
najmä z dôvodu bezpečnosti a urbanizácie dotknutého územia. Pre obyvateľov obcí Bešeňová
a Liptovský Michal sú to jediné prístupové chodníky medzi dotknutými obcami.
Poslanec Ján Blcháč predložil dve interpelácie.
V rámci prvej interpelácie požiadal o uloženie asfaltovej vrstvy na poslednej zastávke
SAD + na ceste II. triedy v mestskej časti Demänová smerom do Demänovskej doliny. Mesto
Liptovský Mikuláš v blízkej minulosti urobilo v tejto časti chodník pre peších a verejné
osvetlenie. Vzhľadom k tomu, že cesta II. triedy je majetkom Žilinského samosprávneho kraja,
požiadal o skorú úpravu povrchu pri tejto zastávke, ktorá je veľmi frekventovaná.
V rámci druhej interpelácie požiadal na základe podnetu obyvateľov mestskej časti
Demänová (Mesto Liptovský Mikuláš) o zriadenie priechodu pre chodcov na ceste II. triedy
v úseku na konci zastavanej časti na západ od cesty smerom k vybudovanému rezortu PINIUS,
vzhľadom na zvýšenú frekvenciu chodcov v tejto oblasti.
Predsedníčka konštatovala, že na interpelácie odpovie písomne v lehote určenej
rokovacím poriadkom.

K bodu 20
Predsedníčka požiadala poslancov, ktorí majú záujem vystúpiť v bode Rôzne, aby sa
prihlásili. Prihlásili sa poslanci Ľubomír Bechný, Branislav Tréger, Igor Janckulík, Erik
Gemzický a Dušan Lauko.
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a)
Poslanec Ľubomír Bechný otvoril tému DSS Lúč v Žiline, o ktorej sa už hovorilo, ale
riešenie ešte nie je ukončené. Uviedol, že toto zariadenie slúži pre pomoc a záchranu rodín
a matiek s deťmi. Spresnil, že ide väčšinou o matky psychicky postihnuté, ktoré nájdu
v zariadení pomoc a môžu vychovávať svoje deti. Uviedol, že pani predsedníčka rozhodla
o zmene účelu tohto zariadenia, že bude slúžiť pre autistických klientov ako denný, resp.
týždenný stacionár. Pripomenul, že po tomto rozhodnutí sa rozprúdili široké diskusie a aj
rodičia autistických detí namietali, že toto prostredie nie je vhodné aj z titulu prostredia, v akom
sa zariadenie nachádza v blízkosti väznice, častá premávka policajných vozidiel a záchranných
vozidiel. Vyjadril sa, že pod vplyvom informácií samosprávny kraj zmenil názor tak, že po
rekonštrukcii bude toto zariadenie univerzálne a bude slúžiť rôznym klientom. Dodal, že podľa
toho aké má informácie o rekonštrukcii, nebude môcť toto zariadenie slúžiť aj matkám s deťmi.
Spresnil, že je plánovaná centrálna kuchyňa a malé izbičky. V súčasnosti si matky varia samé
a sú tak vedené určitým spôsobom k samostatnosti, aby sa neskôr mohli začleniť do chráneného
bývania. Opýtal sa, či by nemohlo dôjsť ku korekcii projektu tak, aby boli vytvorené možnosti
pre bývanie matiek s deťmi, aj keď s inými klientami, napríklad dôchodcami. Dodal, že
architekt je k takejto zmene prístupný. Ďalej sa opýtal, ak nedôjde k takej zmene projektu, kde
plánuje samosprávny kraj umiestniť matky s deťmi. Uviedol, že momentálne je rekonštrukcia
pozastavená z finančných dôvodov a teda môžeme tento časový priestor využiť na hľadanie
riešenia. Vyjadril sa, že pre autistov sa hľadajú nové možnosti umiestnenia na Straníku alebo
na sídlisku Vlčince. Pani predsedníčku požiadal o odpoveď na otázku, aký je aktuálny stav
v tejto veci a či je prístupná k možnosti zmeny projektu.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Ľubomíra Bechného sa prihlásila
poslankyňa Ľudmila Chodelková. Podporila predrečníka v jeho vyjadrení, požiadala, aby sa
s poslancami komunikovalo a aby to bolo korektné, aby poslanci dostávali priame odpovede
z odboru sociálneho na ich otázky. Požiadala, aby sa zariadenie zachovala pre pôvodný účel,
vyjadrila sa, že vedia pomôcť aj svojpomocne, aby za zariadenie zachovalo a pomohlo matkám
s deťmi.
Predsedníčka sa vyjadrila, že odpovedáme na maily a nepovažuje túto kritiku
za korektnú. Vyjadrila sa, že ešte nemáme jednoznačne premyslené, aké bude toto zariadenie,
s určitosťou sa vyjadrila, že to bude špecializované zariadenie. Zdôraznila, že nie je naším
záujmom rozdeľovať matky s deťmi, aj keď sú psychické choré. Doplnila, že mám
rozpracovaných viacero variant.
Na odznenú faktickú poznámkou reagoval poslanec Ľubomír Bechný. Požiadal
o zorganizovanie stretnutia za účelom dohody na korekcii projektu tak, aby zariadenie mohlo
slúžiť aj pre matky s deťmi. Zdôraznil, že umiestnenie matiek s deťmi, ak by sa realizoval
projekt podľa súčasného spracovania, je vylúčené a ak, tak len za komplikovaných a veľmi
stiesnených podmienok.
b)
Poslanec Branislav Tréger upriamil pozornosť na súčasnú situáciu, ktorá je ovplyvnená
nedostatok finančných prostriedkov. Informoval, že aj poslanec Ján Blcháč bol účastný na Rade
ZMOS-u. Zdôraznil, že najťažším obdobím bude 4. štvrťrok tohto roku a 1. štvrťrok budúceho
roku, pretože samosprávy sú takto financované. Uviedol, že na stretnutí s ministrom financií
bolo zdôraznené, že finančné prostriedky z EÚ sú k dispozícií, ale sa nedočerpávajú. Spomenul
zazmluvnených 311 mil. €, ktoré sa z našej hlúposti nedočerpávajú. Keby sa to vyriešilo,
samospráva by si o tieto prostriedky odľahčila svoje rozpočty a mohli by sa venovať iným
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veciam v rámci vlastného rozpočtu. Rovnako upozornili na skutočnosti, že v rámci IROP-u je
nedočerpaných 2 mld. €, s ktorým treba niečo robiť a samosprávy musia byť pripravené čerpať
externé zdroje. V ďalšej časti svojho vystúpenia upriamil pozornosť na kruhovú križovatku
v Liptovskom Hrádku, v rámci rekonštrukcie ktorej chce mesto zafinancovať odvodnenie
cestnej pláne, nasvietenie prechod pre chodcov a naznačil priestor pre možnosť
spolufinancovania aj od iných subjektov. Požiadal vedenie, aby sa touto témou zaoberalo
s odbornou starostlivosťou a podľa možností zaradili túto investíciu do rozpočtu na budúci rok.
c)
Podpredseda Igor Janckulík informoval, že dostal list od podnikateľov v cestovnom
ruchu v Terchovej. Prečítal jeho celé znenie. Požiadali o pomoc pri riešení veľmi vážneho
problému, a to je odstávka elektrickej energie, ktorá má byť v dňoch 8. 7. 2020, 9. 7. 2020,
14. 7. – 16. 7. 2020 a to v čase od 7.30 – 18.00 hodiny. Uviedli, že v strede turistickej sezóny
za danej situácie je to pre nich veľmi nepríjemné aj z poukazom na následky opatrení
súvisiacich s pandémiou. Dodali, že uvoľnení opatrení bolo nepriaznivé upršané počasie a teraz
zas musia znášať obmedzenia z titulu odstávky elektrickej energie. V liste uviedli, že odstávkou
v predmetnom území Terchovej bude postihnutých najviac zariadení cestovného ruchu
v Terchovej, a to množstvo hotelov, penziónov, reštaurácií a podnikateľov v cestovnom ruchu.
Viacerí z nich odoslali nesúhlasné stanovisko o odstávkou na Slovenskú distribučnú
spoločnosť, avšak nebolo im odpovedané. V liste žiadajú o pomoc o presunutie plánovaných
prác Slovenskou distribučnou spoločnosťou na obdobie mimo sezóny. List podpísal Jozef
Mičo. Na záver konštatoval, že poslanci nemajú možnosť týmto podnikateľom pomôcť
v riešení ich problému. Naznačil, že predsedníčka alebo pán poslanec Milan Laurenčík, ktorý
je podpredsedom NR SR, by mohli v tejto veci pomôcť.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Milan Laurenčík. Vyjadril prekvapenie
na týmto listom, keďže v piatok bol spolu aj s pani predsedníčkou na stretnutí v Terchovej, kde
bol aj pán Mičo, ktorý podpísal list, spolu aj s inými podnikateľmi a ani jeden z nich sa
nezmienil o tomto probléme. Osobne nevidí možnosť zasahovať do podnikania súkromnej
spoločnosti. Vyjadri názor, že sa mali skôr obrátiť na starostu obce, keďže pred každou
odstávkou elektrickej energie je doručený na obec list s informáciou o plánovaných odstávkach.
Na druhej strane je pozitívne, že Slovenská distribučná spoločnosť ide vykonávať práce, keďže
elektrická sieť v Terchovej je v stave na úrovni 70tych rokov minulého storočia a pri
nepriaznivom poveternostnom počasí nastávajú časté výpadky elektrickej energie. Opäť
zdôraznil, že obec má možnosť rokovania s distribučnou spoločnosťou. Dodal, že po tejto
informácií môže vo veci intervenovať. Dodal, že to nevidí pozitívne, keďže vec je už v takom
štádiu rozpracovanosti, keďže sa s odstávkou ma začínať zajtra.
Podpredseda Igor Janckulík reagoval na odznenú faktickú poznámku. Vyjadril sa, že si
splnil povinnosť a list, ktorý obdržal, prečítal a oboznámil s ním vedenie samosprávneho kraja
a poslancov. Spomenul komunikačné problémy s touto spoločnosťou, od kedy vlastnícke práva
prešli z Francúzov na štát. Požiadal podpredsedu Milana Laurenčíka, aby im pomohol, pretože
si myslí, že z titulu jeho postavenia by sa mu to mohla podariť.
d)
Poslanec Erik Gemzický sa vrátil k téme zmeny tarify v prímestskej autobusovej
dopravy a teda k bodu, ktorý bol stiahnutý z rokovania. Vyjadril poďakovanie členovi komisie
dopravy neposlancovi Michalovi Paškovi, ktorého analýza bola prospešná v tom, že zmenou
tarify sme sa nezoberali. Poukázal na analýzu, čo by spôsobila zmena tarify na Liptove a ako
by bola ovplyvnená dopravná situácia v tomto území. Poukázal na skutočnosť, že málokedy
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vidieť, že neposlanci v komisiách sú takto prospešne aktívni a za všetkých poďakoval
Míchalovi Paškovi za dobrú prácu.
S faktickou poznámku sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík. Tiež sa pripojil osobne
k poďakovaniu pánovi Michalovi Paškovi. Zdôraznil, že zvýšenie cestovného by sa dotklo
90 % cestujúcich, ktorí prevažne zarábajú minimálnu mzdu. Doplnil, že aj z tohto dôvodu sme
žiadali, aby návrh na zvýšenie cestovného bol stiahnutý z rokovania a uvidíme, aký bude vývoj
finančnej situácie z titulu výberu podielových daní a neskôr sa môžeme k tejto téme vrátiť.
Zdôraznil, že v súčasnej ťažkej dobe, kedy ľudia prichádzajú o prácu, by sme nemali meniť
výšku cestovného.
e)
Poslanec Dušan Lauko informoval, že dňa 26. júna 2020 dažďová smršť zatopila päť
obcí na Liptove a bol vyhlásený tretí stupeň protipovodňovej aktivity. Požiadal o pomoc
a súčasne ocenil aj prístup pani predsedníčky, ktorá si prišla pozrieť stav po katastrofe. Tri
doliny Ludrovská, Zemianska a Komornícka sú v podstate zrovnané so zemou. Dodal, že takéto
niečo si nepamätajú ani najstarší obyvatelia. Informoval, že bol zriadený transparentný účet na
finančnú zbierku a pošle každému poslancovi žiadosť o pomoc. Doplnil, že v mnohých
prípadoch zatopilo domy starých obyvateľov, ktorí nemajú svoje nehnuteľnosti poistené.
Informoval, že bola poškodená aj cesta III. triedy v Ludrovej a pani predsedníčka dala prísľub,
že sa samosprávny kra bude opravou zaoberať. Požiadal poslancov, aby reagovali na jeho list
o pomoc. Informoval aj o stanovisku zamestnancov Povodia Váhu, ktorí po obhliadke
konštatovali viaceré stavebné nedostatky, ako nízko osadený mostík, malý prietok a iné, čo je
pozostatok z minulosti. V súčasnosti po príchode storočnej vody máme všetko vytopené.
Požiadal pani predsedníčku o pomoc. Informoval, že zajtra má pracovné stretnutie, na ktoré
príde riaditeľ Povodia Váhu a rovnako aj regionálny riaditeľov Štátnych lesov SR, na ktorom
požiadajú o pomoc v riešení týchto problémov. Dodal, že samé obce si samy neporadia ani
v rozmedzí ďalších 10 rokov. Vyjadril sa, že k žiadosti o pomoc prikladá aj fotodokumentáciu
z Ludrovej, kde je obdobná situácia, ako nastala pre pár rokmi v Terchovej. Dodal, že na tomto
území sa vykonáva hospodárska činnosť, čo je životu nebezpečné. Vyjadril sa, že oslovia so
žiadosťou o pomoc predstaviteľov štátu, avšak požiadal pani predsedníčku, prítomného
poslanca Milana Laurenčíka – podpredsedu NR SR, aby keď budú možnosť, pripomenuli ich
ťažkú situáciu na kompetentných miestach.
S faktickou poznámkou sa prihlásil podpredseda Milan Laurenčík. Podporil poslanca
Dušana Lauka a z vlastnej skúsenosti vie, že každá pomoc je vítaná. V tejto súvislosti spomenul
pomoc pre Terchová z Mesta Liptovský Mikuláš. Vyjadril predpoklad, že ak bola poškodená
cesta III. triedy, samosprávny kraj zabezpečí jej opravu. Dodal, čo bude v jeho silách, podporí
a pomôže.
Predsedníčka v tejto súvislosti pripomenula aj nedávne povodne. Požiadala všetkých,
aby boli nápomocní podľa svojich možností a načrtla myšlienku vytvorenia samostatného
fondu, ktorý by mohol byť založený na spoluúčasti samosprávneho kraja a obcí a miest na jeho
území. Doplnila, že ak budú mestá a obce účastní a prispejú do fondu, môžu z neho čerpať
v prípade vzniku povodňových alebo iných katastrofických situáciách.
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K bodu 21
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť
a rokovanie ukončila.
Následne v mene všetkých poslancov zablahoželala poslancovi Dušanovi Mičianovi
k jeho životnému jubileu.
Žilina 24. júla 2020

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

........................................................

Mgr. Ing. Sylvie Milová, zapisovateľka

........................................................

PaedDr. Tomáš Zanovit, overovateľ

........................................................

MUDr. Štefan Zelník, PhD., overovateľ

........................................................

Mgr. Martin Barčík, overovateľ

........................................................
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