Z Á P I S N I C A 16
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 27. januára 2020 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený: Karol Javorka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. novembra 2019.
Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 4. z 25. novembra 2019.
Návrh na zmenu Uznesenia 22/13 v časti 2. zastupiteľstva z 24. júna 2019.
Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK,
Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca.
Personálne zmeny v komisii sociálnej pomoci a rodiny a v komisii zdravotníctva.
Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z dotačného programu „Regionálne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2020 č. 1/2020.
Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z dotačného programu „Participatívne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020.
Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020.
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy
z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch.
Návrh na schválenie predloženie a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci
výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy
OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
Interpelácie.
Rôzne.
Záver.
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K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (ďalej len
„predsedníčka“).Zaželala prítomným všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, úspechov
v práci, spokojnosti, radosti a vzájomnej trpezlivosti.
Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 53 poslancov.
Informovala, že o ospravedlnenie požiadal poslanec Karol Javorka. 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 Stanislava Thomku, Branislava Trégera a Rudolfa Urbanoviča, za zapisovateľku
určila Sylviu Milovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí budú zodpovední za hlasovanie pre prípad
zlyhania elektronického hlasovacieho systému Martinu Gazdíkovú a Alenu Alkas.
Informovala poslancov, že jej bolo doručené oznámenie, že poslanec Július Piták
vystúpil z poslaneckého klubu SMER-SD a stal sa členom poslaneckého klubu nezávislých II
(klub Igora Janckulíka). V ďalšej časti dala poslancom do pozornosti, že do lavíc im bol
rozdaný nový formulár Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
za rok 2019, ktorý ste povinný doručiť komisii zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu,
a to v lehote do 30. apríla 2020. Dodala, že formulár bol poslancom odoslaný aj mailovou
poštou a v prípade potreby ho nájdete zverejnený aj na webovej stránke ŽSK.
Predsedníčka uviedla, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh programu.
Doplnila, že v rámci bodu 4 „Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ sa
doplnil do materiálu ďalší návrh Uznesenia v poradí č. 5, ktorý vám bol rozdaný do lavíc.
Spresnila, že ide o návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na obsadenie voľných
priestorov v budove bývalej polikliniky Turzovka. Ďalej informovala, že už aj poslanecké
kluby, na zasadnutí ktorých sa dnes zúčastnila, oboznámila, že návrh uvedený v bode 8 sa
doplní v nadväznosti na skutočnosť, že poslanec Peter Kašuba sa vzdal členstva v komisii
sociálnej pomoci a rodiny. Zdôraznila, že je v záujme zachovania zákonného pomeru počtu
poslancov a neposlancov zastúpených v komisiách, predloží návrh na voľbu poslanca
Ľubomíra Bechného za člena komisie sociálnej pomoci a rodiny. Doplnila, že v rámci tohto
bodu predloží doplňujúci návrh uznesenia, ktorých navrhne voľbu MUDr. Jána Hrušku na
uvoľnené miesto v komisii zdravotníctva po MUDr. Ladislavovi Badíkovi.
Predsedníčka sa opýtala, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu
rokovania. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o predloženom návrhu programu
rokovania.

Uznesenie 1/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
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Výsledok hlasovania 1:

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

zdržalo sa: nikto,

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. novembra 2019. Informoval, že rozhodnutia zastupiteľstva z 25. novembra 2019 realizuje
úrad v súlade s prijatými uzneseniami.
Informoval, že Uznesenie 34/13 z 24. júna 2019 v časti 2., ktorým zastupiteľstvo
požiadalo predsedníčku, aby prostredníctvom úradu zabezpečila vypracovanie nízkouhlíkovej
stratégie na obdobie minimálne piatich rokov, je v plnení. Informoval, že bola podaná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok, ktorá je momentálne v procese hodnotenia.
Konštatoval, že Uznesenie 3/10 časti 2. z 28. januára 2019 je splnené. Informovala, že
akcie Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. boli prevedené na samosprávny kraj dňa
24. januára 2020. Dodal, že zajtra 28. januára 2020 sa uskutoční mimoriadne valné
zhromaždenie za účelom rozhodnutia o personálnych záležitostiach.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík
a poslanec Martin Kapitulík.
Podpredseda Igor Janckulík opýtal sa, aké sú nominácie zástupcov samosprávneho
kraja do predstavenstva a dozornej rady Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.. Vyjadril
predpoklad, že do každého z týchto orgánov sa budú nominovať dvaja zástupcovia.
Poslanec Martin Kapitulík pripomenul, že nie je to tak dávno, čo zastupiteľstvo
strávilo cca 4 hodiny emotívnou rozpravou o tom, aké bude ďalšie smerovanie letiska. Dodal,
že každý poslanec tejto téme venoval veľkú pozornosť a dospeli sme k veľkému kompromisu,
ktorý mal na následok schválenie predloženého materiálu na prevod akcií Letiskovej
spoločnosti Žilina, a. s.. Doplnil, že situáciu vnímame tak, že to bude obrovská finančná záťaž
pre celý samosprávny kraj. Vyjadril sa, že už z predchádzajúcej debaty je zrejmé, že poslancov
táto téma zaujíma a chcú byť pravidelne a dôkladne informovaní o tom, ako to bude ďalej
s letiskom. Dodal, že o tieto informácie majú určite záujem aj starostovia a primátori okolitých
miest a obcí, ktorý sa činnosti letiska bezprostredne dotýka. Vyjadril prekvapenie z toho, že je
predložená strohá informácia o tom, že predmetné uznesenie sa plní. Pripomenul, že návrh na
schválenie predmetného uznesenia predložil on sám. Spresnil, že navrhol, aby sa stanovy
akciovej spoločnosti doplnili tak, že o majetku letiska nebude rozhodovať predstavenstvo
akciovej spoločnosti, ale bude o tom rozhodovať zastupiteľstvo. Dodal, že toto vníma ako jeden
z nástrojov ochrany majetku letiskovej spoločnosti. Konštatoval, že odstupom času môže
povedať, že je dobré, že navrhoval toto uznesenie, pretože je nepríjemne prekvapený z toho,
akým spôsobom sú poslanci informovaní. Vytkol, že na zajtrajší deň je plánované zasadnutie
mimoriadneho vlastného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o personálnych záležitostiach
a pravdepodobne sú pripravení nominanti do predstavenstva a dozornej rady letiskovej
spoločnosti bez akéhokoľvek výberového konania. Zdôraznil, že poslanci si zaslúžia mať viac
informácií o personálnych návrhoch a nielen dostať informáciu o tom, že sa uznesenie plní.
Dodal, že o to viac, že na fasáde budovy je nápis je Žilinský samosprávny kraj je transparentný
kraj, tak sa tak skúsme nielen tváriť, ale aj konať a informujme nielen verejnosť, ale aj
poslancov o tom, čo sa v našom kraji deje. Vyjadril sa, že posun informácií je veľmi kľúčový
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pre ich činnosť. Zdôraznil, že je poslancov za volebný obvod Žilina, na území ktorého sa
nachádza letisko a on sám nevie informovať obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o to, čo bude ďalej
so žilinským letiskom. Dôrazne požiadal pani predsedníčku, aby zastupiteľstvo na dnešnom
zasadnutí informovala, čo sa zajtra bude prerokovávať na mimoriadnom valnom zhromaždení,
aký to bude mať dopad na fungovanie žilinského letiska a samosprávny kraj. Zdôraznil, že
poslanci si tieto informácie zaslúžia a vyjadriť znechutenie z toho, za akými zatvorenými
dverami sa veci pripravujú a pritom ani nevie konkretizovať, čo sa pripravuje, pretože nemá
žiadne informácie.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Martina Kapitulíka sa prihlásili
podpredseda Igor Janckulík a poslanec Štefan Zelník.
Podpredseda Igor Janckulík konštatoval, že je podpredsedom samosprávneho kraja pre
oblasť dopravy a vyjadrili poľutovanie nad tým, že k tejto téme nemá žiadne informácie,
nepozná nominácie do predstavenstva a dozornej rady letiskovej spoločnosti. Dal do pozornosti
že zmluva bola podpísaná 24. januára 2020, teda mesiac pred voľbami do NR SR a už viackrát
v tejto súvislosti spomenul pani predsedníčke, že keď sme už tak dlho vydržali otáľať, mohli
sme záležitosť sprocesovať po voľbách a zbytočne sme sa náhlili. Vysvetlil, že o letisko sme
prejavili záujem z dôvodu, že bol vyvinutý veľký tlak z ministerstva, aby letisko bolo prenajaté
niekomu iného a teda zopakoval, keď sme už vydržali tak dlho, nie si je istý, že podpísať
zmluvu pred voľbami bolo šťastné riešenie.
Poslanec Štefan Zelník sa stotožnil s obsahom vystúpenia poslanca Martina Kapitulíka.
Tiež sa vyjadril, že poslanci majú málo informácií, resp. žiadne. Pripomenul, že v rozprave pri
schvaľovaní prevodu akcií odzneli optimistické vízie o tom, že letisko naštartujeme
a rozlietame. V tejto súvislosti sa opýtal, či vieme, kam sa bude lietať, sú už nejaké linky
dohodnuté, alebo bude letisko využívané na bicyklovanie. Vytkol, že uplynutí značného
časového obdobia nemajú poslanci žiadne informácie.
Poslanec Martin Kapitulík reagoval na odznené faktické poznámky. Opätovne požiadal
o dôkladné informácie o tom, čo zajtra vedenie samosprávneho kraja hodlá urobiť na zajtrajšom
zasadnutí valného zhromaždenia letiskovej spoločnosti. Spresnil, že žiada o informácie o tom,
kto sa navrhuje do orgánov spoločnosti, akým spôsobom boli vybratí, aký je ďalší strategický
zámer s letiskom a požiadal, aby každému poslancovi boli zaslané nové stanovy letiskovej
spoločnosti spolu so všetkými informáciami k tejto téme spolu so životopismi nominovaných
do orgánov a plánom, čo ideme s letiskom urobiť.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. V rámci záverečného slova sa vyjadrila, že je
potrebné si uvedomiť, že celý proces prevodu letiska trval neúmerne dlho, ale nie našou vinou.
Spresnila, že posledné tri týždne sa rozhodovala, či podpíše zmluvu, pričom brala do úvahy aj
stanovisko podpredsedu Igora Janckulíka, o ktorom viackrát debatovali. Konštatovala, že mala
záväzné uznesenia zastupiteľstva, aby konala vo veci prevodu akcií. Dodala, že proces bol
zavŕšený až podpisom zmluvy 24. januára 2020 a jej odoslaním. Zdôraznila, že až odvtedy sa
začalo konať vo veci reálneho prevodu. Doplnila, že v piatok 24. januára 2020 sme dostali
potvrdenie so Strediska cenných papierov a podľa výpisu z účtu je samosprávny kraj označený
ako majoritný vlastník akcií, spresnila, že cca 64 %. Uviedla, že medzitým sa riešili zmeny
v základných dokumentoch, ako sú stanovy, akcionárske zmluvy a zmluva o prevode akcií,
ktoré boli komunikované najprv s ministerstvom dopravy a neskôr aj s ministerstvom
hospodárstva. Zdôraznila, že od zajtrajšieho dňa reálne štartujeme aktivity samosprávneho
kraja smerom k budúcnosti letiska. Namietala výčitku, že poslanci nemajú informácie, pretože
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nemajú mať, aké informácie. Doplnila, že na každom zasadnutí zastupiteľstva podala priebežnú
informáciu o tom, v akej situácií sa nachádzame. Informovala, že vzhľadom na časovú tieseň,
ktorá vznikla, boli minulý týždeň uzatvorené nominácie na členov predstavenstva a dozornej
rady. Vyjadrila sa, že nikdy nepovedala, že nominácie budú zostavené na základe výberových
konaní. Zdôraznila, že odborníkov na leteckú dopravu je ako šafránu a spoľahli sme sa na
odborníkov, ktorí sa dlhodobo zaujímajú o žilinské letisko a letectvo na Slovensku.
Informovala, že do predstavenstva letiskovej spoločnosti sú nominovaní: Ivan Hečko a Michala
Miškoviča. Spresnila, že pán Hečko už pôsobil na žilinskom letisku a taktiež bol pri úspešnom
rozlietavaní letiska v Poprade. Dodala, že pán Miškovič je pre zastupiteľstvo známy a na úrade
zastrešuje sporovú agendu. Ďalej informovala, že do dozornej rady nominovala: Miroslava
Kuncha a Miroslava Bartoša. Spresnila, že Miroslav Kunch už pracoval na žilinskom letisku
a za jeho krátke pôsobenie sa mu podarilo zefektívniť niektoré aktivity a činnosti letiska. Dodal,
že pán Bartoš sa už roky venuje slovenskému leteckému priemyslu. Uviedla, že všetci
nominovaní sú dlhodobo aktívni v prípravách a v konečnom prevádzkovaní letiska. Dodala, že
sú to ľudia, ktorí problémom na letisku rozumejú, poznajú ich a majú pripravený plán.
Predsedníčka zdôraznila, že mala v pláne zastupiteľstvo informovať o týchto záležitostiach
v bode Rôzne programu. Dodala, že požiadavku poslanca Martina Kapitulíka nie je problém
splniť. A neho adresu podotkla, že ako dlhoročný poslanec samosprávneho kraja vie, že
o spôsobe nakladania s majetkom nad určitú hodnotu uvedenú v zásadách hospodárenia
a nakladanie s majetkom rozhoduje zastupiteľstvo. Ubezpečila ho, že sa nemusí báť, žeby
uznesenie nebolo splnené aj bez jeho dodatku. Ďalej informovala, že zmluvy sú nastavené tak,
že aj napriek tomu, že máme majoritu, dozornú funkciu si plní ministerstvo dopravy a my máme
rozhodovacie právomoci v predstavenstve. Doplnila, že bez odsúhlasenia ministerstvom si
nebudeme vedieť presadiť niektoré zmeny. Zdôraznila, že za 1 € samosprávny kraj získal
majetok v hodnote viac ako 2 mil. €. Na záver informovala poslancov, že do budúceho
zastupiteľstva budú mať orgány letiskovej spoločnosti za úlohu podať informácie o stave
rokovaní s jednotlivými firmami a predložiť biznis plán postavený na reálnych základoch.
Predsedníčka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. novembra 2019.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 35 hlasov,
proti: 6 hlasov,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 11 hlasov,

K bodu 3
Riaditeľka odboru ekonomického Katarína Gazdíková predložila Správu o úprave
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2019. Informovala, že zmeny
rozpočtu boli realizované v zmysle uznesenia zastupiteľstva, ktoré bolo prijaté
25. novembra 2019. Spresnila, aké zmeny rozpočtu boli vykonané na základe splnomocnenia.
Konkretizovala, že išlo o zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, ktoré boli prijaté do konca roku 2019. Doplnila, že išlo o navýšenie rozpočtu
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v kategórii nedaňových príjmov z dôvodu preplatkov zo zúčtovania preddavkov zo
zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, preplatkov energií a príspevkov zo zdravotných
poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť predovšetkým na úseku sociálnych služieb. Uviedla,
že poslednou kategóriou boli presuny rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného
rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov, teda išlo o presuny medzi
bežnými a kapitálovými výdavkami ako aj presuny v rámci týchto kategórií. Informovala, že
k 31. decembru 2019 bol v príjmovej časti zvýšený rozpočet celkovo o 9 866 979 €
a vo výdavkovej časti o 2 028 542 € v kategóriách daňových príjmov, nedaňových príjmov,
bežných transferov a kapitálových transferov. Doplnila, že rozpočet na rok 2019 bol zostavený
ako prebytkový, pričom po uvedených úpravách je prebytok rozpočtu vo výške 7 838 437 €,
celková výška rozpočtu v príjmovej časti je 261 062 426 €. Uviedla, že v úprave rozpočtu je
premietnutá aj zmena rozpočtu v zmysle uznesenia zastupiteľstva zo 16. februára 2010, ktorým
zastupiteľstvo oprávňuje predsedu vykonať úpravy rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného
rozpočtu. Spresnila, že takýmto spôsobom bol upravený rozpočet v oblasti bežných výdavkov
na úseku dopravy v súvislosti s uzatvorenou novou zmluvou v prímestskej autobusovej doprave
so spoločnosťou SAD ARRIVA Liorbus, a. s.. V ďalšej časti svojho vystúpenia konkretizovala
najvýznamnejšie položky úpravy rozpočtu v oblasti bežných príjmov, kapitálových príjmov,
bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2019.
Výsledok hlasovania 3:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 4
Vedúca oddelenia nakladania s majetkom Eleonóra Mičicová (ďalej len „vedúca
oddelenia nakladania s majetkom“) predložila návrh Uznesenia 1 a oboznámila poslancov
s obsahom jeho častí 1. – 15.
Riaditeľ odboru kultúry Martin Hromada (ďalej len „riaditeľ odboru kultúry) predložil
návrh Uznesenia 2 a návrh Uznesenia 3 a oboznámil poslancov s ich obsahom.
Riaditeľ úradu predložil návrhu Uznesenia 4 a oboznámil poslancov s jeho obsahom.
Predsedníčka predložila doplnený návrh Uznesenia 5, predmetom ktorého je návrh
na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
v budove bývalej polikliniky v Turzovke a následne uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným
uchádzačom na dobu 10 rokov. Doplnila, že záujemca je prevádzkovateľom laboratórií
klinickej biochémie.
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Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ján Prílepok, Jozef
Marec a Martin Šenfeld.
Poslanec Ján Prílepok upriamil na časť 13. návrhu Uznesenia 1, predmetom ktorého je
návrh na odpredaj pozemku v areáli bývalej strednej školy v Istebnom. Dodal, že táto škola
bola zlúčená so Strednou odbornou školou polytechnickou v Dolnom Kubíne –Kňažia.
Uviedol, že nie je to prvý raz, už aj v minulých rokoch sa stalo, že obdobne bola zrušená stredná
škola v Oravskom Podzámku, ktorá bola tiež zlúčená so školou v Kňažej. Vysvetlil, že hovorí
o tom preto, že chce upozornil na to, že z pôvodných troch škôl existuje už len tretia, majetok
bývalých stredných škôl sa postupne odpredáva, ale neadekvátne sa investuje do školy
v Kňažej. Zdôraznil, že na škole v Kňažej sa poskytuje kvalitné duálne vzdelávanie, avšak
priestory, v akom sa študenti vyučujú, je zlý. V tejto súvislosti sa opýtal na dôvod hodný
osobitného zreteľa a na výšku kúpnej ceny za m².
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Prílepku sa prihlásil poslanec
Zdenko Kubáň. Upozornil, že súčasný majiteľ susedných pozemkov navrhovaným odpredajom
pozemku stratí prístup k svojim pozemkom. Vyjadril sa, že nevie, či úrad má o tomto
vedomosť.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Jozef Marec. Požiadal riaditeľa úradu
o vysvetlenie k návrhu na schválenie nájmu pozemku v k. ú. Oravská Lesná. Opýtal sa, či
samosprávny kraj ako správca cesty vlastní aj pozemok pod touto cestou. Vyjadril sa, že nemá
vedomosť o tom, že by sa cesty vyporiadavali, a preto sa opýtal, akým spôsobom nadobudol
samosprávny kraj vlastníctvo k predmetnému pozemku pod cestou v Oravskej Lesnej.
Posledný v rozprave vystúpil poslanec Martin Šenfeld. Vyjadril sa k obsahu návrhu
Uznesenia 5, obsahom ktorého je prenájom nebytových priestorov v Turzovke pre účely
prevádzkovania klinickej biochémie. Uviedol, že kysucká nemocnica sa snaží túto službu
poskytovať v celkom regióne. Vyjadril sa, že za schválenie predmetného návrhu nebude
hlasovať, pretože si vytvárame konkurenčné prostredie. Vysvetlil, že návrh sa mu javí ako
nelogický, ak máme prenajať priestory na 10 rokov pre účely služby, ktorá sa poskytuje
v našom zdravotníckom zariadení. Predložil procedurálny návrh, aby tento návrh bol stiahnutý
z rokovania.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Martina Šenfelda sa prihlásili poslanci
Štefan Zelník a Jozef Marec.
Poslanec Štefan Zelník sa pripojil k názoru poslanca Martina Šenfelda. Vyjadril sa, že
komisia zdravotníctva o tomto návrhu nerokovala a nepozná dôvody, pre ktoré tento návrh
nebol zaradený do programu komisie. Zdôraznil, že práve na komisii zdravotníctva by sa malo
diskutovať o zámeroch rozširovania zdravotníckych zariadení a o koncepcii poskytovania
zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Vyjadril nepochopenie s tým, prečo, ak túto službu
v regióne zabezpečuje kysucká nemocnica, prečo v Turzovke ideme robiť biochemické
laboratórium. Zdôraznil, že toto je o koncepcii rozvoja služieb a mrzí ho, že v tomto smere bola
obídená komisia zdravotníctva. Odporučil návrh dať na prerokovanie komisii zdravotníctva.
Vyjadril nesúhlas s tým, aby v Turzovke vzniklo akokoľvek biochemické laboratórium.
Poslanec Jozef Marec sa stotožnil s názorom, že si vytvárame konkurenciu a v prípade,
že samosprávny kraj vydá súhlas na túto prevádzku, stane sa zriaďovateľom konkurenčného
prostredia. Vyjadril sa, že neobstojí odôvodnenie, že sa to robí v prospech pacientov, pretože
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dnes nie je problém odobratú krv doviesť do Čadce autom do 10 minút. Vyjadril sa, že rovnako
nebude hlasovať za schválenie tohto návrhu.
Predsedníčka ukončila rozpravu. V rámci záverečného slova reagovala na odznené
pripomienky a otázky. Uviedla, že do školy v Dolnom Kubíne – Kňažia, ktorej súčasťou sú
teraz už ďalšie dve školy, sa začalo investovať. Informovala, že momentálne máme zámery
smerujúce k odstráneniu statických chýb na budove a problémov s vykurovaním a ďalších.
Uviedla, že škola je zapojená aj do eurofondovej výzvy, ktorá sa už z časti aj realizovala.
Uviedla, že na základe rozhovorov s poslancom Jánom Prílepkom si zistila informácie
o spôsobe naloženia majetku po bývalých stredných školách. Konštatovala, že odpredaje sa
realizovali v priebehu rokov 2014 – 2016 viacerým vlastníkom, ale aj obci. Dodala, že
znaleckými posudkami boli pozemky ohodnotené na nízke ceny, obdobne ako aj pri
predloženom návrhu. Informovala, že pozemok, ktorý je predmetom návrhu, je prístupovou
cestou, nie je vhodný na výstavbu a je ocenený znaleckým posudkom, ktorý je spracovaný
niekedy v období konca minulého roka a podľa ktorého je stanovená cena za 1 m² vo výške cca
3 €. Dodala, že znalecký posudok dal spracovať úrad. Vzhľadom na uvedené konštatovala, že
ceny za pozemky v tejto lokalite sú nezmenené už niekoľko rokov. Dodala, že zabezpečenie
prístupu majiteľom susedných pozemkov je zabezpečené zriadením vecných bremien.
Spresnila, že záujemca o kúpu tohto pozemku záujem zokruhovať aktuálnu prístupovú
komunikáciu vedenú k priľahlým pozemkom.
V ďalšej časti zodpovedala na otázku poslanca Jozefa Marca. Informovala, že cesta
v Oravskej Lesnej je vo vlastníctve samosprávneho kraja, aj keď vo väčšine prípadoch sú
pozemku pod cestami nevysporiadané.
Predsedníčka požiadala riaditeľku odboru zdravotníctva Silviu Pekarčíkovú, aby
zodpovedala na pripomienky poslancov k predloženému návrh na prenájom nebytových
priestorov v Turzovke za účelom zriadenie laboratória klinickej biochémie. Vysvetlila, že
v danej lokalite je už etablovaný prevádzkovateľ laboratória klinickej biochémie. V záujme
efektívneho využívania nášho majetku a koncentrácie zdravotnej starostlivosti vrátane
laboratórnej diagnostiky, záujemca má záujem presťahovať sa do našich priestorov. Zdôraznila,
že aj jej záujmom je, aby sa laboratórne záležitosti robili predovšetkým v našich nemocniciach.
Ešte raz podotkla, že záujemca o prenájom priestorov je už etablovaný v regióne, nevytvárame
mu priestor na konkurenciu a na druhej strane potrebujeme v budove bývalej polikliniky
vyplniť prázdne priestory, ktoré nemáme efektívne využité.
Predsedníčka vyhlásila krátku prestávku. Požiadala poslancov Martina Šenfelda, Jozefa
Marca, predsedov poslaneckých klubov a riaditeľku odboru zdravotníctva, aby prišli na krátku
poradu.
Po uplynutí prestávky dala predsedníčka hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca
Martina Šenfelda, aby návrhu Uznesenia 5 bol stiahnutý z rokovania a najprv prerokovaný
v komisii zdravotníctva.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 27 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 18 hlasov.

zdržalo sa: 9 hlasov,

Viacerí poslanci avizovali, že zmätočne hlasovali, preto predsedníčka označila toto
hlasovanie za neplatné a dala znovu hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Martina
Šenfelda.
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Výsledok hlasovania 5:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 7 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že procedurálny návrh bol schválený.
Ďalej dala predsedníčka hlasovať o častiach 1. – 12. návrhu Uznesenia 1.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 52 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

Následne dala hlasovať o častiach 13. – 16. návrhu Uznesenia 1 a o návrhu Uznesenia
4, na prijatie ktorých prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 52 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

Na záver dala hlasovať o návrhu Uznesenia 2 a návrhu Uznesenia 3.
Výsledok hlasovania 8:

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

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 4/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a uloženie
vodovodnej a plynovej 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. 392/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2174 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 plynovej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 271/8, 272/1
v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch.
Štefanom Kviatkovským v mesiaci 8/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
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uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu, vodovodnej a plynovej prípojky alebo ich častí,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ing. Matej Líner rod. Líner, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KNC č. 271/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 340 m2 a KN-C č. 272/1 záhrada
o výmere 636 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
2. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turie, obec Turie, okres Žilina,
zapísanom na LV č. 280 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. 1810 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12016 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 vodovodnej
prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 906, 907, 908/1, 908/2 v rámci stavby: „RD i
110“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným
projektantom Ing. arch. Danielom Szabóm v mesiaci 10/2019,
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
vodovodnej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Lintum Capital a.s., Hattalova 8, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO:
51 988 283 ako vlastníka pozemkov parc. KN-C č. 906 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 512 m2, KN-C č. 907 záhrada o výmere 117 m2, KN-C č. 908/1 záhrada
o výmere 1066 m2 a KN-C č. 908/2 záhrada o výmere 38 m2 ako aj v prospech každého
ďalšieho vlastníka týchto pozemkov,
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za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
3. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Sučany, obec
Sučany, okres Martin, zapísanom 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,

a budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Sučany, obec Sučany, okres Martin, zapísanom
na LV č. 4229 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-C č. 193/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 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
kanalizačnej prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 193/1, 194/1, 194/2 v rámci stavby:
„Rodinný dom - Novostavba“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. arch. V. Krčíkovou v mesiaci 4/2019,
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 kanalizačnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena:


Marcel Zošák rod. Zošák, nar. xxx, bytom xxx a Simona Zošáková rod.
Horváthová, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 193/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202 m2, KN-C č. 194/1 záhrada o výmere 132
m2 a KN-C č. 194/2 ostatná plocha o výmere 15 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
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
4. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turčianske Jaseno, obec
Turčianske Jaseno, okres Martin, zapísanom na LV č. 1989 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. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 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 vodovodnej
prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 1201/1, 1201/2, 1201/3 v rámci stavby:
„RODINNÝ DOM PARC. Č. 1201 K.Ú. TURČIANSKE JASENO“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Darinou
Koleníkovou v mesiaci 6/2019,
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
vodovodnej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Mgr. František Mikušák rod. Mikušák, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov
parc. KN-C č. 1201/1 orná pôda o výmere 1588 m2, parc. KN-C č. 1201/2 ostatná plocha
o výmere 123 m2, parc. KN-C č. 1201/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2
a stavby - druh stavby 21, rozostavaný rodinný dom na pozemku parc. KN-C č. 1201/3
ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka týchto nehnuteľností,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
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5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k vybudovaniu cyklotrasy na dobu
neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území Teplička nad Váhom, obec
Teplička nad Váhom, okres Žilina, zapísaných na LV č. 5285 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-C č. 2708/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8868 m2,
parc. KN-C č. 2968/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3557 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:
-

-

vybudovania, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia
cyklotrasy v rámci stavby: „Cyklotrasa – Teplička nad Váhom“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Jozefom
Chrenščom v mesiaci 3/2019,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom vybudovania,
uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
cyklotrasy alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00 648 264,

za symbolickú cenu vo výške 1,00 €, ktorá bude schválená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja 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.
6. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena k oprave vodovodného potrubia na dobu
neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Necpaly, obec Necpaly, okres Martin,
zapísanom na LV č. 919 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,ako
-

parc. KN-E č. 1750 ostatná plocha o výmere 6650 m2,
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(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 vodovodného
potrubia, ktoré bude vybudované v rámci stavby: „Necpaly – oprava oceľovej
zhybky cez potok“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
spoločnosťou SVS-projekcia, s.r.o. Vrútky, zodpovedným projektantom Ing. Beňom
v mesiaci 10/2019,
- 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
vodovodného potrubia alebo jeho častí,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
-



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

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
7. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísanom na
LV č. 1100 v prospech vlastníka: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
IČO: 00 321 796, ako
-

parc. KN-C č. 7656 ostatná plocha o výmere 1662 m2,

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

-

vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu v rámci
stavby: „Športový areál Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch.
Dušanom Holanom, v mesiaci august 2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu
alebo jeho častí,
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v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427,

za symbolickú cenu vo výške 1,00 €, ktorá bude schválená Zastupiteľstvom Mesta Žilina pri
uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena.
8. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Abramová, obec Abramová,
okres Turčianske Teplice, zapísanom na LV č. 95 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 169 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7986 m2,

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

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej
prípojky k pozemku parc. KN-C č. 63/4 v rámci stavby: „NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Lukášom Ferkom v mesiaci 4/2019,
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 plynovej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
 Ján Pochyba rod. Pochyba, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č.
63/4 trvalý trávny porast o výmere 308 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.
9. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
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zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie NN káblovej prípojky v rámci stavby
„NN KÁBLOVÁ PRÍPOJKA“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území
Abramová, obec Abramová, okres Turčianske Teplice, zapísaný na LV č. 95 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina,
ako
parc. KN-C č. 169 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7986 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (33 m2) geometrického plánu č. 75/2019,
vyhotoveného dňa 12.09.2019 spoločnosťou GEOREALITY Turčianske Teplice s.r.o., Izidora
Žiaka 1893/12, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 887 708, Bc. Dušanom Bútorom,
autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 12.09.2019, úradne overeného Okresným
úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom pod č. G1-204/2019 dňa 18.09.2019,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


Ján Pochyba rod. Pochyba, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č.
65/6 záhrada o výmere 88 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 NN káblovej
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 NN káblovej prípojky alebo jej častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 23,00 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 74/2019, ktorý vyhotovila znalkyňa Ing. Oľga Gašpáreková, J.
Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin.
10. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na vybudovaný kanalizačný zberač v rámci stavby
„Liesek – Trstená, kanalizačný zberač“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat.
území Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín, zapísaný na LV č. 3917 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. 6999/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8233 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (256 m2) geometrického plánu č. 21/2019,
vyhotoveného dňa 13.09.2019 spoločnosťou Geomal, s.r.o., J. Hertela 284/2, 028 01 Trstená,
IČO: 36 416 991, Ing. Radoslavom Vasekom, autorizačne overeného Ing. Andrejom Mažárim
dňa 13.09.2019, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č.
G1-401/2019 dňa 30.09.2019,
-
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v prospech oprávneného z vecného bremena


Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO:
36 672 254.

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 kanalizačného
zberača 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 kanalizačného zberača alebo jeho
častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 99,84 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 72/2019, ktorý vyhotovil znalec Ing. Peter Pavlík, Valaská Dubová č.
69, 034 96 Ružomberok.
11. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie bezodplatného vecného bremena na právo vstupu cez vybudovanú spevnenú
prístupovú komunikáciu v rámci stavby „Rekonštrukcia spevnených plôch ul.
Jilemnického – II etapa“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Liptovský
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš okres Liptovský Mikuláš, zapísaný na LV č. 4749
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427 v správe správcu: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9,
031 36 Liptovský Mikuláš, ako
- parc. KN-C č. 351/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (161 m2) geometrického plánu č. 36683621-14/2019,
vyhotoveného dňa 22.02.2019 spoločnosťou AGEOMAR, s.r.o., Liptovská Sielnica 183, 032
23 Liptovská Sielnica, IČO: 36 683 621, Ing. Marekom Rajniakom, autorizačne overeného Ing.
Marekom Rajniakom dňa 19.09.2019, úradne overeného Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálnym odborom pod č. G1-1183/2019 dňa 21.11.2019,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku výkon práva:
-

vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia spevnenej
prístupovej komunikácie vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu č.
36683621-14/2019,
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-

vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom užívania, kontroly, opravy, údržby,
výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia spevnenej prístupovej komunikácie alebo jej
častí.

Podmienkou zriadenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na zaťaženom pozemku parc.
KN-C č. 351/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2 v kat. úz. Liptovský Mikuláš je
bezodplatné vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie a jej stálu údržbu cez uvedený
pozemok. Zápis vecného bremena bude vykonaný až po kolaudácií realizovanej stavby.
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 na základe § 9 ods. 3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
za účelom predaja tohto majetku:
predaj novovytvorených pozemkov:
-

parc. KN-C č. 419/26 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2,
parc. KN-C č. 419/27 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,

v kat. území Diviaky, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, ktoré vznikli
oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 419/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1245 m2, zapísaného na LV č. 1421 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,
011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, na základe geometrického plánu č. 54/2019, vyhotoviteľ
Ing. Ľubomír Hanko – Georeality, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33 235 520
dňa 23.09.2019 Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa
24.09.2019, úradne overeného Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom
pod č. G1-218/2019 dňa 02.10.2019, žiadateľovi – kupujúcemu:


Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
00 317 004
za kúpnu cenu 1 851,85 €.

13. 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. 524/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 725 m2,
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v kat. území Istebné, obec Istebné, okres Dolný Kubín, zapísaný na LV č. 473 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe správcu: Stredná odborná
škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia žiadateľovi – kupujúcemu:


Ing. Peter Kozáčik rod. Kozáčik, nar. xxx, bytom xxx,

za kúpnu cenu vo výške 2 254,75 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 288/2019 zo dňa
21.09.2019 vyhotoveného znalcom Ing. Mariánom Pilkom, SNP 1197/30, 026 01 Dolný Kubín.
Odôvodnenie:
Ing. Peter Kozáčik doručil Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie pozemku
parc. KN-C č. 524/13 o celkovej výmere 725 m2 v k. ú. Istebné (vedená ako cesta do areálu
bývalého učilišťa) za účelom možného zokruhovania aktuálnej prístupovej komunikácie
vedenej k priľahlým pozemkom, ktoré boli žiadateľom odkúpené v rámci vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže.
Predaj pozemku je podložený stanoviskom (zápisom) odbornej komisie zriadenej v súlade s čl.
10 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorá
na zasadnutí posúdila prebytočnosť majetku pre potreby správcu a rozhodla vyhlásiť ho za
prebytočný.
Komisia zároveň odporučila predaj majetku vzhľadom na jeho charakter z dôvodu jeho
nevyužiteľnosti pre potreby správcu.
Odpredaj uvedeného pozemku bude podmienený zriadením vecného bremena o práve prechodu
a prejazdu pre každodobého vlastníka stavby s. č. 225 a pozemkov parc. KN-C č. 524/4, 524,14
v kat. úz. Istebné.
14. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja
pozemku:
- parc. KN – C č. 3868/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 8497 v katastrálnom území Turzovka, obec Turzovka, okres
Čadca, pre vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe
správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina za
dodržania nasledovných podmienok:
- spôsobom využitia predmetného pozemku nedôjde k zhoršeniu rozhľadových pomerov
v križovatke, nedôjde k zhoršeniu výkonu zimnej údržby a k obmedzeniu zveľaďovania
cestného telesa cesty,
- nový vlastník predmetného pozemku si nebude nárokovať prípadné škody vyplývajúce
z výkonu údržby a samotnej prevádzky cesty II/487,
- nový vlastník umožní na predmetnom pozemku Správe ciest Žilinského samosprávneho
kraja bezodplatne umiestniť zvislé dopravné značenie,
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žiadateľom – kupujúcim:
-

Mgr. Branislav Večerík r. Večerík, nar. xxx a Mgr. Gabriela Večeríková r.
Zbojeková, nar. xxx, bytom xxx

za kúpnu cenu vo výške 174,30 € stanovenú podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (4,98 €/m2).
Odôvodnenie:
Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu s.č. 6252 a priľahlých pozemkov. Predmetný
pozemok bol súčasťou oplotenej záhrady v čase kúpy rodinného domu a v súčasnosti ho
žiadatelia riadne využívajú.
Predaj pozemku je podložený stanoviskom správcu, ktorý súhlasí s predajom pozemku za
dodržania vyššie uvedených podmienok.
15. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ust. § 9 ods.
3 písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
predaj novovytvorených pozemkov:
-

parc. KN-C č. 753/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2,
parc. KN-C č. 1012/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,

v kat. území Žabokreky, obec Žabokreky, okres Martin, ktoré vznikli oddelením od
pôvodného pozemku parc. KN-E č. 1012/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7821 m2,
zapísaného na LV č. 1214 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427, na základe geometrického plánu č. 170/2019, vyhotoveného
spoločnosťou GEONET, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36 424 706 Ing. Jozefom
Rišianom dňa 09.12.2019, autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom PhD. dňa
09.12.2019, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G14/2020 dňa 09.01.2020, žiadateľovi – kupujúcemu:
- Obec Žabokreky, Obecný úrad Žabokreky č. 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00 317 047
za kúpnu cenu 1,00 €.
Odôvodnenie:
Obec Žabokreky v zastúpení Ing. Zuzanou Valockou – starostkou obce doručila Žilinskému
samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. KN-E č. 1012/5 za účelom
vybudovania chodníka pre chodcov v obci Žabokreky .
Žilinský samosprávny kraj, Uznesením č. 9/4 odst. 13 zo dňa 19. marca 2018 schválil budúci
predaj časti nehnuteľnosti parc. KN-E č. 1012/5 za kúpnu cenu 1,00 €.
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávaných nehnuteľností jej nadobúdateľom (Obcou Žabokreky) len ako chodník pre
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chodcov, ktorý je potrebný z dôvodu bezpečného prístupu chodcov a cyklistov z obce ku
športovému areálu.

Uznesenie 5/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods.2, ods. 3
a 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zo dňa
01.05.2010 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ,,Zásady hospodárenia ŽSK“) a spôsob
naloženia s trvale prebytočným majetkom – prevodom vlastníckeho práva formou priameho
predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 13 ods. 1 a 1.1. písm. b) a čl. 14 ods. 1
písm. a) Zásad hospodárenia ŽSK, tohto majetku:
Kategória vozidla:
Podkategória vozidla:
Značka a typ vozidla:
Výrobca:
Držiteľ:
Rok výroby:
Rok nadobudnutia:
Nadobúdacia hodnota:
Zostatková hodnota:
Počet najazdených km:
Evidenčné číslo:
Farba vozidla:
Technický preukaz:
Osvedčenie OEV časť II:
Platnosť TK:
Platnosť emisnej kontroly:
Výrobné číslo vozidla:
Výrobné číslo motora:
Obsah (cm3):
Výkon (kW):
Celková hmotnosť:
Počet miest na sedenie:

6. Autobusy a ich modifikácie (kategória M)
6.4 autobusy diaľkovej prepravy osôb
Karosa C956 Axer, autobus medzimestský
KAROSA/ IVECO
Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80
Martin, IČO: 361 45 301
2004
2005
222 206,17 €
1759,00 €
429 007 km
MT161BM
Biela
vydané len osvedčenie o evidencii
SA741440
03.12.2019
03.06.2020
TMKC610745M008974
F2BE1682G
7790
228
18 000 kg
30

Uznesenie 6/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 01. 03. 2020
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podľa článku 7 odsek 5 písm. b) Zásad hospodárenia nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja
zverenie zhodnotenia nehnuteľnosti ‒ Považské múzeum v Žiline, a to: stavby –
Hospodárska budova s. č. 2, postavenej na pozemku p. č. 2 v k. ú. Budatín, zapísanej na LV č.
1459 z titulu zrealizovaných stavebných úprav v rámci projektu „Budatín – Strumień:
spolupráca na pohraničí – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020 v celkovej výške zhodnotenia 913 830,80 €, z toho:
‒ dofinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky: 779 171,75 €
‒ z prostriedkov ŽSK v sume: 134 659,05 €
do správy Považskému múzeu v Žiline, Topoľová č. 1, 010 03 Žilina, IČO 36145173.

Uznesenie 7/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
nájom dočasne prebytočného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
predmetom nájmu je: pozemok, parcely KN-E 16 852, ostatná plocha o výmere
824 m2,
v k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, KN-E 16 791/2, ostatná plocha
o výmere 1 242 m2, v k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres Námestovo, KN-E
16 791/5, ostatná plocha o výmere 2 767 m2, v k. ú. Oravská Lesná, obec Oravská Lesná, okres
Námestovo, KN-E 16 777/9, ostatná plocha o výmere 4 115 m2, v k. ú. Oravská Lesná, obec
Oravská Lesná, okres Námestovo, zapísaných na LV č. 4970 v prospech vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
doba nájmu: do 31. 12. 2035
účel nájmu: výstavba náučného chodníka v obci Oravská Lesná, v rámci projektu „Cestou –
necestou – Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a so
špeciálnymi potrebami“ v rámci výzvy Operačného programu „304000 – Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“ s kódom výzvy: INTERREG V-A SKCZ/2019/10.
Nájomné: 1,-- EUR za celý predmet nájmu a celé obdobie trvania nájmu
Podmienka nájmu: po realizácii projektu obec Oravská Lesná odkúpi od ŽSK časti
pozemkov zastavených stavbami vo vlastníctve obce za symbolickú kúpnu cenu 1,-- EUR
za všetky prevádzané pozemky
Ďalšie podmienky nájmu: budú dohodnuté v nájomnej zmluve
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Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Náučný chodník bude slúžiť všetkým obyvateľom obce Oravská Lesná. Ide o stavbu
vo verejnom záujme, preto je daný na prenájom, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
446/2001 Z. z. ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

K bodu 5
Vedúca oddelenia nakladania s majetkom predložila Návrh na zmenu Uznesenia 15/15
v časti 4. zastupiteľstva z 25. novembra 2019. Informovala, že obsahom návrhu je zmena
oprávneného z vecného bremena.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 8/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 15/15 v časti 4. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 25. novembra 2019 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej VN prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Liptovský Mikuláš, obec
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom na LV č. 46 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-C č. 332/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 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 elektrickej VN
prípojky pre zaslučkovanie existujúcej VNK linky č. 149 v rámci stavby: „Liptovský
Mikuláš – Jilemnického ul. – zahustenie TS ProfiSafe“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Michalom Borsíkom
v mesiaci 06/2019,
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 elektrickej
VN prípojky alebo jej častí,
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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 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.
Výsledok hlasovania 9:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 6
Riaditeľ odboru kultúry predložil Návrh na zmenu Uznesenia 22/13 v časti 2.
zastupiteľstva z 24. júna 2019. Pripomenul, že predmetným uznesením bola schválená
spoluprácu medzi samosprávnym krajom a Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej
investičnej prípravy a realizácie stavby Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu
a Vlastivedného múzea a v časti 2. predmetného uznesenia bolo schválené spolufinancovanie
vo výške 50 % z ceny, ktorá vzíde z výsledku príležitostného verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby. Vysvetlil, že z dôvodu havarijného stavu strechy pristúpilo Mesto Krásno
nad Kysucou k vykonaniu verejného obstarávania na dodávateľa realizácie stavby s tým, že
predpokladalo, že na vykonanie verejného obstarávania postačuje prijaté uznesenie
zastupiteľstva. Dodal, že keďže pred samotným verejným obstarávaním nebola podpísaná
dohoda medzi zmluvnými stranami o spoločnom príležitostnom verejnom obstarávanie,
nemôže byť naplnené predmetné uznesenie, a preto sa navrhuje jeho zmena tak, ako je uvedené
v predloženom návrhu uznesenia. Spresnil, že sa navrhuje pokračovať v realizácii stavby s tým,
že samosprávny kraj uhradí 50 % nákladov na základe znaleckého posudku, ktorý bude
vyhotovený po ukončení stavby.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 9/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 22/13 v časti 2. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 24. júna 2019 tak, že bude znieť:
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Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
2. zo strany ŽSK spolufinancovanie vo výške
50% nákladov na realizáciu
stavby: „Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“ na základe
znaleckého posudku vyhotoveného po ukončení stavby.
Výsledok hlasovania 10:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 7
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych
služieb PARK, Čadca. Uviedla, že riaditeľka Mgr. Petra Kupčuljaková podľa dňa 9. decembra
2019 žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Menovaná bola k 31. decembra 2019
na rodičovskej dovolenke. Doplnila, že dohoda o skončení pracovného pomeru bola podpísaná
16. decembra 2019. Počas materskej a rodičovskej dovolenky menovanej bola poverená
vedením organizácie PhDr. Martina Kozáková, ktorá je toho času stále poverená vedením
organizácie.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 10/16
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
1.

berie na vedomie
žiadosť riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918,
022 01 Čadca Mgr. Petry Kupčuljakovej o skončenie pracovného pomeru dohodou dňom
31. decembra 2019,

2.

odvoláva
dňom 31. decembra 2019
Mgr. Petru Kupčuljakovú z funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb
PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca.

Výsledok hlasovania 10:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.
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zdržalo sa: nikto,

K bodu 8
Predsedníčka predložila návrh na Personálne zmeny v komisii sociálnej pomoci
a v komisii zdravotníctva zastupiteľstva. Informovala, že poslanec Peter Kašuba sa vzdal
členstva v komisii sociálnej pomoci a v záujem dodržanie zákonného pomeru počtu poslancov
a neposlancov v komisii predkladá doplňujúci návrh uznesenia o časť 4., ktorým sa navrhuje
zastupiteľstvu zvoliť za člena komisie sociálnej pomoci poslanca Ľubomíra Bechného, a to k 1.
februáru 2020.
Ďalej informovala, že neposlanec MUDr. Ladislav Badík sa vzdal členstva v komisii
zdravotníctva, a preto predkladá doplňujúci návrh uznesenia o časť 4., ktorým sa navrhuje
zastupiteľstvu zvoliť za člena komisie zdravotníctva z radu neposlancov MUDr. Jána Hrušku,
a to k 1. februáru 2020.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala spoločne hlasovať
o návrhoch uznesení v znení predložených doplnení.

Uznesenie 11/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
písomné vzdanie sa členstva poslanca Ing. Petra Kašubu v komisii sociálnej pomoci
a rodiny,

2.

konštatuje, že
v zmysle Článku 3 ods. 3 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
zaniklo členstvo poslanca Ing. Petra Kašubu v komisii sociálnej pomoci a rodiny
dňom 13. januára 2020,

3.

odvoláva
Ing. Petra Kašubu z funkcie člena komisie sociálnej pomoci a rodiny,

4. v o l í
k 1. februáru 2020
poslanca Ing. Ľubomíra Bechného za člena komisie sociálnej pomoci a rodiny
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
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Uznesenie 12/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
písomné vzdanie sa členstva neposlanca MUDr. Ladislava Badíka v komisii zdravotníctva,

2.

konštatuje, že
v zmysle Článku 3 ods. 3 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
zaniklo členstvo neposlanca MUDr. Ladislava Badíka v komisii zdravotníctva
dňom 13. januára 2020,

3.

odvoláva
MUDr. Ladislava Badíka z funkcie člena komisie zdravotníctva,

4. v o l í
k 1. februáru 2020
MUDr. Jána Hrušku za člena komisie zdravotníctva
samosprávneho kraja z radu neposlancov.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 55 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

Zastupiteľstva Žilinského

zdržalo sa: nikto,

K bodom 9 – 10
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík (ďalej len „riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) predložil návrh Výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Regionálne dotácie“ z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 1/2020. Informoval, že obsahom výzvy sú
dotácie, o ktorých pridelení rozhodujú poslanci prostredníctvom regionálnych komisií a sú
zamerané predovšetkým na podporu kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít a podľa
odporúčania sú doplnené aj duchovné aktivity. Informoval, že výška minimálnej dotácie na
jednu žiadosť sa navrhuje vo výške 700 € a maximálna výška dotácie na jednu žiadosť sa
navrhuje vo výške 3 tis. €. Ďalej informoval, že alokovaná výška finančných prostriedkov na
túto výzvu ja 325 tis. €. Spresnil, že tieto dotácie majú svoju regionálnu alokáciu, t. j. každý
okres má pridelenú alokáciu na základe počtu obyvateľov v okrese. Dal do pozornosti, že výzva
nemá stanovené hodnotiace kritériá a teda poslanci majú voľnosť pri výbere projektov a systém
bodovania žiadostí je elektronický, tzn., že žiadosti budú podávané výlučné prostredníctvom
elektronických formulárov, čo bude zvyšovať operatívnosť. Dodal, že zúčtovanie poskytnutých
dotácie bude do konca novembra 2020.
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Predsedníčka si vyžiadala všeobecný súhlas, aby v spoločnej rozprave bol predložený
a prerokovaný aj nasledujúci návrh týkajúci sa participatívnych dotácií. Poslanci vyjadrili
všeobecný súhlas.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil návrh Výzvy Žilinského samosprávneho
kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Participatívne
dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020.
Informoval, že o pridelení dotácie sa rozhoduje hlasovaním prostredníctvom SMS hlasovania
tak, ako to bolo požadované v minulom roku. Dodal, že minimálne výška dotácie je 1 tis.
€, maximálna výška dotácie je 4 tis. € a alokovaná výška finančných prostriedkov na túto výzvu
je 195 tis. €. Informoval, že dotácie budú zamerané na podporu rozvoja a skvalitňovania
komunitnej infraštruktúry, na skvalitňovanie životného prostredia a zachovanie kultúrneho
dedičstva. Uviedol, že aj v tomto prípade sa zvolili regionálne alokácie na jednotlivé okresy
spôsobom 60 % na počet obyvateľov a 40 % na rovnomerné rozdelenie. Je stanovené, že
hlasovať sa bude za minimálne tri projekty.
Predsedníčka doplnila, že Výzva č. 1/2020 je doplnená tak, že medzi podporované
činnosti sú zaradené aj duchovné aktivity a podľa zhody aj na poslaneckom grémiu je navrhnutá
minimálna výška dotácie na jednu žiadosť vo výške 700 €.
Následne otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň, Ján Blcháč,
Peter Kašuba a Jaroslav Rosina.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa vyjadril, že obe predložené výzvy podporí. Vyzdvihol
vysoko odborný a profesionálny proces prípravy výziev. Vyjadril sa, že akceptuje odporúčanie
finančnej komisie a poslaneckého grémia, obsahom ktorého je zníženie minimálnej výšky
dotácie na jednu žiadosť z pôvodne navrhnutých 900 € na 700 €, pretože podľa jeho názoru je
to správne a racionálne rozhodnutie. Dal do pozornosti, že v okrese Ružomberok sú menšie
obce, ktorých aktivity sú menšieho rozsahu. Opýtal sa, aký bol dôvod zlúčenia troch výziev,
ktoré boli vyhlásené minulý rok, do jednej výzvy Regionálnych dotácii. Dodal, že táto
skutočnosť má za následok, že žiadatelia si môžu podať len jednu žiadosť, pričom minulý rok
si mohli podať až tri žiadosti v rámci každej výzvy. Z uvedeného dôvodu do budúcnosti
odporučil, aby bolo umožnené podať jednému žiadateľovi až dve žiadosti pre dve rôzne
podporované činnosti. Na záver svojho vystúpenia sa dotkol termínu podporovanej činnosti,
ktorý sa navrhuje november 2020, tzn., že nebude podporovaná žiadna žiadosť na projekt, ktorý
by sa realizoval v decembri 2020.
Poslanec Ján Blcháč informoval, že na finančnej komisii diskutovali o procese
vyhodnocovania žiadostí a navrhli, aby sa hodnotenie realizovalo v jednotlivých regiónoch.
Opýtal sa, či bolo prijaté rozhodnutie v tejto veci.
Poslanec Peter Kašuba informoval, že jeho návrh na minimálnu výšku na jednu dotáciu
bol 500 €, čo sa mu javí veľkorysá čiastka vzhľadom na kondíciu a budúci vývoj rozpočtu
samosprávneho kraja. Konštatoval, že podporí návrh v tejto výške.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Petra Kašubu sa prihlásili poslanci
Michal Slašťan, Rudolf Urbanovič a podpredseda Igor Janckulík.
Poslanec Michal Slašťan dal do pozornosti, že pred zasadnutím finančnej komisie si
preštudoval uznesenia z ostatných rezortných komisií, z ktorých ani jedna nenavrhla zníženie
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minimálnej výšky dotácie. Informoval, že finančná komisia sa zhodla na znížení navrhovanej
sumy 900 € na 700 €. Konštatoval, že na tejto sume sa zhodlo aj poslanecké grémium.
Pripomenul, že v minulosti sa prideľovali aj menšie sumy, ale na základe prácnosti celého
procesu hodnotenia a prideľovanie dotácií, odporúča ponechať výšku minimálnej dotácie
na 700 €. Odporučil pre budúcnosť vec riešiť v rezortných komisiách. Vyjadril sa, že podporí
výšku minimálnej dotácie na 700 € a navrhol akceptovať odporúčanie finančnej komisie.
Poslanec Rudolf Urbanovič sa priklonil k odporúčaniu poslanca Petra Kašubu. Je
rovnakého názoru, že minimálna výška dotácie by mala byť stanovená na 500 €, pretože
podujatia sa konajú aj s menším rozpočtom a každý privíta aj 500 € a poslanci budú mať väčšiu
možnosť rozhodovať o prideľovaní dotácií pre viaceré projekty.
Podpredseda Igor Janckulík sa priklonil k návrhu na zníženie minimálnej výšky dotácie
na 500 €, aj napriek kompromisu, ku ktorého došlo na poslaneckom grémiu.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Jaroslav Rosina. Predložil pozmeňujúci
návrh, aby v rámci Výzvy č. 1 bola stanovená výška minimálnej výšky dotácie na 500 €. Návrh
odôvodnil tým, že o dotácie budú žiadať aj občianske združenia, ktoré nebudú pripravovať
aktivity s tak vysokým rozpočtom. Ocenil dobré spracovanie výzvy a zjednodušené podávanie
žiadostí.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jaroslava Rosinu sa prihlásil poslanec
Michal Slašťan. Zopakoval, že žiadna z rezortných komisií neodporučila znížiť navrhnutú
minimálnu výšku dotácie. Stotožnil sa s tým, že pri minimálnej výške 500 € by bola možnosť
podporiť viac projektov, no vyzval prítomných rešpektovať kultúru rozhodovania, keďže
finančná komisia odporučila sumu 700 € a aj na poslaneckom grémiu došlo k rovnakému
kompromisu.
Predsedníčka poďakovala za podporné stanovisko. Dala do pozornosti, že cieľom
navrhnutej výzvy je podpora projektov, ktoré budú väčšie, viditeľnejšie v území a týmto
spôsobom bolo naalokovaných viac finančných prostriedkov. Poslancom informovala, že na
úrade sa vytvára samotné dotačné pracovisko, ktorého zamestnanci sa budú venovať výlučne
všetkým typom dotácií. Uviedla, že každoročne narastá počet prihlásených projektov, ktoré si
vyžadujú značnú administratívnu náročnosť. Poslancov informovala o spätných väzbách
od jednotlivých prijímateľov dotácií, ktorí sa vyjadrili, že kvôli poskytnutej dotácií
vo výške 500 €, majú neprimerané povinnosti vo vzťahu k ich vyúčtovaniu. Zdôraznila, že
z toho dôvodu sme predložili návrh na minimálnu výšku dotácie 900 €. Doplnila, že finančná
komisia odporučila jej zníženie na 700 € a rovnaký kompromis bol prijatý aj na poslaneckom
grémiu. Z uvedeného dôvodu nemá pochopenie pre predložený pozmeňujúci návrh na ďalšie
zníženie tejto sumy na 500 €. Konštatovala, že návrh na sumu 700 € považuje za primeranú
a zdôraznila, že nebol prijatý žiadny projekt na sumu 500 €, čo je potrebné si uvedomiť pri
hlasovaní. Následne požiadala riaditeľa odboru regionálneho rozvoja, aby sa vyjadril
k pripomienkam, ktoré odzneli v rozprave.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja sa vyjadril, že z úradu je snaha proces prípravy
otvoriť čo najviac, preto boli vytvorené komisie zložené zo zástupcov jednotlivých
poslaneckých klubov a teraz prizývame aj predsedov poslaneckých klubov. Uberáme sa cestou
zjednodušenia procesov, čoho dôkazom je aj zlúčenie pôvodných troch výziev do jednej pre
regionálne dotácie s filozofiou skoncentrovať finančné prostriedky. Vyjadril sa, že táto filozofia
bola nosnou pri príprave nového všeobecne záväzného nariadenia. Doplnil, že teraz sa budú
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pripravovať tématické dotácie, teda je priestor na ďalšie konzultácie. Informoval o dôvode, pre
ktorý sa navrhuje termín podporovanej činnosti do konca novembra. Spresnil, že minimum
žiadostí bolo na projekty, ktoré sa plánovali zrealizovať v mesiaci december a následne pri
danom počte projektov, sú zamestnanci v neuveriteľnom tlaku pri vyúčtovaní dotácií do konca
roku. Vyjadril sa, že pre budúcnosť pri príprave ďalších výziev môžeme o tejto téme ešte
diskutovať. V závere svojho vystúpenia sa dotkol navrhovanej zníženej minimálnej výšky
dotácie na 500 €. Uviedol, že je treba si uvedomiť, že pri alokovanej výške 325 tis. € pri projekte
s rozpočtom 500 €, to vychádza na počet cca 700 projektov. Dodal, že zámerom regionálnych
dotácií sú projekty, ktoré budú v regióne viditeľné v porovnaní s miestnymi projektami
s rozpočtom 100 – 400 €.
S faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľa odboru regionálneho rozvoja sa prihlásil
poslanec Jozef Grapa. Vyjadril sa, že kompromis na minimálnu výšku dotácie na 700 € vníma
ako najnižšiu primeranú sumu, ktorá bola aj odborne posúdená a prijateľná pre budúcu
administratívu a ich realizáciu na regionálnej úrovni.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. V rámci záverečného slova požiadala poslancov
o podporu návrhu na minimálnu výšku poskytnutej dotácie na 700 €. Informovala, že na
stretnutiach vo veci prípravy výziev sa zúčastňovali poslanci Jozef Grapa a Miroslav Minárčik,
teda konštatovala, že záujem zo strany poslancov o túto tému bol minimálny. Opätovne dala do
pozornosti, že žiadny projekt nebol predložený s rozpočtom 500 €.
Predsedníčka dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Jaroslava Rosinu, aby
minimálna výška dotácie na jednu žiadosť bola určená na 500 €.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 23 hlasov,
proti: 9 hlasov,
nehlasovalo: nikto.

zdržalo sa: 23 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Následne dala hlasovať spoločne o oboch návrhoch uznesení. Poslanci prejavili
všeobecný súhlas so spoločným hlasovaním.

Uznesenie 13/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov Žilinského samosprávneho kraja
Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z dotačného programu „Regionálne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho
kraja na rok 2020 č. 1/2020.
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Uznesenie 14/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov Žilinského samosprávneho kraja
Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z dotačného programu „Participatívne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho
kraja na rok 2020 č. 2/2020.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 56 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: nikto.

zdržalo sa: nikto,

K bodom 11 – 16
Predsedníčka sa opýtala poslancov, či súhlasia, aby body rokovania 11 – 16 boli
prestavené en bloc a prerokované v jednej spoločnej rozprave. Poslanci vyjadrili všeobecný
súhlas.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil návrh na Schválenie medzinárodnej
partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Informoval,
že ide o Partnerskú zmluvu medzi Žilinským samosprávnym krajom a Powiatom Zywieckim,
ktorá sa týka realizácie projektu s názvom: „Cesty spájajúce Poviat Żywiecki a Žilinský
samosprávny kraj so sieťou TEN-T“, schváleného v rámci Programu INTERREG PoľskoSlovensko V-A na roky 2014 – 2020.
V ďalšej časti predložil návrhy na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú zaradené v programe rokovania 12 – 16. Podrobne
oboznámil poslancov o jednotlivých projektoch.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rastislav Zanovit,
Rudolf Urbanovič a Jozef Grapa.
Poslanec Rastislav Zanovit sa opýtal, či už vieme, pre ktoré sociálne zariadenie sa bude
realizovať projekt zameraný na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb. V rámci
žiadostí predložených vo výzve týkajúcej sa nízkouhlíkového hospodárstva pre naše
zdravotnícke zariadenia sa opýtal, či ide len o projektovú dokumentáciu, audit alebo ide
o konkrétne opatrenia.
Poslanec Rudolf Urbanovič poďakoval vedeniu samosprávneho kraja a odboru
regionálneho rozvoja za cezhraničné aktivity s Poľskom republikou. Vyjadril sa, že drž prsty,
aby sa spolupráca úspešné rozvíjala.
Poslanec Jozef Grapa vyjadril potešenie z toho, že sa pripravuje výstavba cyklotrasy na
úseku Kotešová – Žilina. Uviedol, že už teraz sa teší, keď sa takýmto spôsobom prepoja Kysuce
so Žilinou, o čo sa už dlhšie snaží. V tejto súvislosti spomenul prepojenie Bystrickej doliny
s Poľskom, kde trasy sú pomerne dlhé, jedna v dĺžke 35 km a druhá v dĺžke 40 km. Dal do
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pozornosti plánované náklady na výstavbu spomenutej cyklotrasy Kotešová – Žilina, a to
6 mil. € na 7 km trasy. Pripomenul, že takto pred rokom bol účastný na otváraní cyklotrasy
v dĺžke 40 km a náklady na jej výstavbu neboli ani 4 mil. €, trasa mala prevýšenie, s mostíkmi,
časť išla cez hrádzu. Vyjadril názor, že suma 6 mil. € sa mu javí nadsadená. Dodal, že nemá
informácie o tom, či už je spracovaný projekt a čo jeho obsahom.
Na odznené otázky zodpovedal riaditeľ odboru regionálneho rozvoja. Informoval, že
v rámci projektu, ktorý sa týka našich sociálnych zariadení, pri príprave odbor regionálneho
rozvoja spolupracuje s odborom sociálnych vecí, ktorý definuje okruh pomôcok. K projektu,
ktorý sa dotýka kvality životného prostredia uviedol, že sa jedná o energetické audity a návrh
opatrení, tzn. celkové riešenie od vonkajších plášťov až po vnútorné fungovanie. K cyklotrase
Kotešová – Žilina informoval, že projekt sa pripravuje, náš predpokladaný pôvodný rozpočet
bol vo výške 4 mil. €. Doplnil, že až po projekčnej príprave dochádza k tomu, že rozpočet sa
navyšuje až na 8 mil. € a naspäť sme vstúpili do rokovaní s projektantami. Zdôraznil, že
rozpočet výrazne navyšuje premostenie Váhu.
Predsedníčka informovala, že sa hľadali lacnejšie varianty premostenia, keďže táto
investícia spôsobuje predraženie projektu. Uviedla, že podobná situácia je na príprave
cyklotrasy smerom na Vrútky, kde máme projekt v hodnote viac ako 7 mil. €. Aj v tomto
prípade je najväčšou investíciou premostenie Váhu. Dodala, že nám zostáva dúfam, že alokácia
finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy bude dostatočná. Zdôraznila, že nikoho záujmom
nie je predražovať investíciu. Na záver uviedol, že zamestnanec odboru dopravy Peter Mráz
hľadá spôsoby, ako tieto projekty zreálniť.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil poslanec Jozef Grapa.
Vyjadril sa, že pri navyšovaní projektu zo 4 mil. € na 7 mil. € dúfal, že cyklotrasa bude až po
Bytču, aby sme sa mohli napojiť na trenčiansku cyklotrasu. Je si vedomý toho, že premostenie
Váhu nie je najlacnejšia investícia a spolupráca s Povodím Váhu je náročná, čo navyšujeme
investíciu. V tejto súvislosti však dal do pozornosti, že väčšia časť trasy bude vedená po hrádzi,
čo nie je až tak finančne náročné. Zo skúsenosti z bystrickej cyklotrasy uviedol, že na 1 km
cyklotrasy boli náklady cca 100 tis. €, obdobne bolo aj pri cyklotrase do Poľska a u tejto
cyklotrasy to vychádza až 1 mil. € na 1 km cyklotrasy, čo sa mu zdá výrazne predražené. Na
záver svojho vystúpenia dodal, že cena investície bude záležať od výsledku verejnej súťaže.
Predsedníčka sa vyjadrila, že v prípade pochybnosti odporúča túto tému prerokovať na
komisii dopravy a vyžiadať si potrebné doklady k rozpočtu na daný projekt cyklotrasy.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. Následne dala hlasovať o návrhu na schválenie
medzinárodnej partnerskej zmluvy, ktorá bola predložená v rámci bodu 11 a na schválenie
ktorej je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 29 hlasov.

Uznesenie 15/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Partnerskú zmluvu medzi Žilinským samosprávnym krajom a Powiatom Zywieckim týkajúcu
sa realizácie projektu s názvom: „Cesty spájajúce Poviat Żywiecki a Žilinský samosprávny
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kraj so sieťou TEN-T“, schváleného v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko V-A
na roky 2014 – 2020.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 47 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Následne dala hlasovať o návrhoch uznesení, ktoré boli predložené v rámci bodov
programu 12 – 16. Poslanci prejavili s takýmto spoločným hlasovaním všeobecný súhlas.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: 2 hlasy,

Uznesenie 16/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Zvýšenie kvality
poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb ŽSK prostredníctvom
opatrení digitálnej inklúzie“,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 75 000 EUR,
c) predloženie hore uvedenej žiadosti v rámci výzvy OPII-2019/7/9-DOP.
a)

Uznesenie 17/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Na bicykloch vôkol Váhu“,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu, t. j. 300 000,EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 18/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit a príprava
energeticky úsporných opatrení v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci“,
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realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
10 000,- EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 19/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit a príprava
energeticky úsporných opatrení v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j. 10 000,EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 20/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit a príprava
energeticky úsporných opatrení v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j. 10 000,EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
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Uznesenie 21/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit a príprava
energeticky úsporných opatrení v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom
Kubíne“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j. 10 000,EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 22/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit budov
v správe majetku zdravotníckych zariadení ŽSK a v Oravskej poliklinike v Námestove“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom kraja a platným programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j. 10 000,EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 23/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Energetický audit vybraných
budov Žilinského samosprávneho kraja“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4SC441-2019-53, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j. 10 000,EUR
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.

Uznesenie 24/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborného
vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2SC223-2019-47, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja
a platným programom rozvoja obce/mesta/kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z predloženého projektu , t.j.
164 500,- EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce/mesta/kraja.
a)

Uznesenie 25/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Zvyšovanie kľúčových
kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou
s ohľadom na moderné technológie a potreby trhu práce“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. v sume
do výšky 15 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
a)

Uznesenie 26/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Rozvoj myslenia
prostredníctvom digitalizácie - cesta k úspešnej kariére“
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. v sume
do výšky 8 250,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
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Uznesenie 27/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Cesta k zvýšeniu
nadobudnutých zručností v rôznych oblastiach vzdelávania“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. v sume
do výšky 6 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Uznesenie 28/16
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „IMAGRAM - Inovujeme,
Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t. j. v sume
do výšky 25 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
a)

K bodu 17
Predsedníčka požiadala poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby sa prihlásili.
Prihlásili sa poslanci Erik Gemzický, Branislav Tréger, Zdenko Kubáň, Miroslav Minárčik
a Ján Blcháč.
a)
Poslanec Erik Gemzický predniesol dve interpelácie.
V prvej interpeloval vo veci osadenia vetrolamov popri cestách na Liptove. Vzhľadom
na podnety od občanov a predstaviteľov samospráv Liptova, ako aj člena komisie dopravy
Žilinského samosprávneho kraja Michala Pašku, sa chcel informovať a interpelovať
o možnostiach osadenia vetrolamov pozdĺž viacerých úsekov ciest I. a II. triedy v Liptove.
Jedná sa o úseky ciest I/18 Liptovský Mikuláš – Liptovský Michal a cesty II/584 Liptovský
Mikuláš – Kvačany. V zimnom období a aj koncom roka 2019 sa na viacerých úsekoch ciest
vytvárajú vplyvom vetra záveje a na vozovke sa objavujú naviate jazyky snehu. Je to veľmi
nebezpečné pre vodičov za zníženej viditeľnosti. Bude vedieť Žilinský samosprávny kraj
vyriešiť tento problém, vzhľadom na zložité majetkovo-právne pomery v blízkosti ciest.
V druhej interpeloval vo veci neodpovedania na otázku, ktorú som poslal dňa
15.10.2019 mailom na adresu pani predsedníčky, v kópií riaditeľke kancelárie predsedníčky
ŽSK Miriam Šutekovej a riaditeľovi úradu Martinovi Cingelovi. V komunikácii žiadal
informácie ohľadom verejného obstarávania na autobusovú prímestskú dopravu. A to
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informácie, kto menovite bol členom tímu odborníkov (podľa tvrdenia pani predsedníčky vo
videu na Facebooku by to mali byť osoby z neziskového sektoru, právnici, analytici, akademici
z univerzity a ekonómovia) a kto pripravoval rok spomínanú verejnú súťaž.
b)
Poslanec Branislav Tréger interpeloval vo veci čerpania fondov, ktoré sa týkajú
sprostredkovateľského orgánu VÚC. Vyjadril predpoklad, že táto téma sa bude medializovať
a prebehnú nejaké rokovania v rámci vyššej samosprávy a úradu podpredsedu vlády. Ako
mesto Liptovský Hrádok podali dňa 29.6.2017 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na Revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť v Liptovskom Hrádku.
O dva roky neskôr 15.7.2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. 23.7.2019 nadobudla
účinnosť zmluvy a nasledovala príprava dokumentov pre verejné obstarávanie. (spoločnosť
EVMI s. r. o., Varín, Ing. Veselý). 6.11.2019 bola dokumentácia k VO nahratá do systému
ITMS2014+, a v ten istý deň sa posielala žiadosť na ŽSK na výkon prvej ex-ante kontroly pred
vyhlásením VO (na ŽSK bola doručená 8.11.2019). 29.11.2019 sme dostali od manažéra
kontroly VO ŽSK p. Ing. Lettricha oznámenie o predĺžení lehoty kontroly o 10 pracovných dní
z dôvodu náročnosti a rozsiahlosti finančných kontrol aj u projektov od iných žiadateľov.
18.12.2019 sme dostali oznámenie o ďalšom predĺžení lehoty na kontrolu VO o ďalších 10
pracovných dní. 14.1.2020 sme dostali žiadosť o doplnenie resp. vysvetlenie dokumentácie VO
pred jeho vyhlásením do 10 pracovných dní. Túto záležitosť vybavuje Ing Veselý v spolupráci
so Zuzanou Strapoňovou. Po doplnení a vysvetlení dokumentácie bude teda nasledovať znova
kontrola pred zverejnením VO, a keď bude všetko v poriadku bude vyhlásené VO. Po výbere
dodávateľa, po ukončení VO bude na ŽSK poslaná ešte nepodpísaná zmluva s dodávateľom na
kontrolu a až následne sa bude môcť podpísať zmluva. Túto interpeláciu predkladám za jedným
jediným cieľom, že ak sú na úrade ŽSK orgány zodpovedné za pružné čerpanie fondov, za
optimalizáciu procesov, aby v novom programovom období pracovali čo najviac na čerpaní
prostriedkov v prospech ľudí. Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci respektíve
sprostredkovateľský orgán v rámci VO nemá žiadnu zodpovednosť, žiadame o optimalizáciu
a urýchlenie celého procesu.
c)
Poslanec Zdenko Kubáň interpeloval vo veci prípravy sanácie skalného brala, resp. aké
je riešenie nebezpečného úseku na ceste III/2250 pred obcou Bziny. Žiadam o informácie v akej
fáze je predmetná sanácia a v akom časovom horizonte sa bude daná vec riešiť. Dva roky sa už
venuje tejto problematike, a preto to pokladá za dostatočne dlhý čas na to, aby boli vidieť
relevantné výsledky. Pripomenul, že pred rokom boli na prípravu sanácie vyčlenené finančné
zdroje, no zatiaľ nemáme žiadne viditeľné výsledky a ani spätnú väzbu o spôsobe riešenia tohto
problému. Predmetná cesta je dlhodobo zúžená na jeden smer jazdy. V tomto úseku cesty
nastávajú nebezpečné dopravné situácie z dôvodu neprehľadnosti v zúženom mieste. Problémy
umocňuje aj to, že na uvedenom úseku sa cesta križuje so železnicou, kde je semafor. Ďalším
problémom sú neustále padajúce kamene na krajnicu cesty. Neustále hrozí aj pád väčších
balvanov z kamenných blokov, ktoré nebezpečne visia nad cestou. Pri prechode vlaku stoja
cestujúci občania na červenú a to priamo aj pod bralom. Červená má dlhý interval aj po
prechode vlaku. Takéto státie na tak nebezpečnom úseku je majetok a život ohrozujúce pre
všetkých, ktorí sa po predmetnej ceste pohybujú. Na tomto nebezpečnom mieste už boli pozrieť
pani predsedníčka, vedúci odboru dopravy, poslanci, úradníci a mnohí iní. No výsledok nie je
zatiaľ žiadny. Občania predmetných päť obcí sa oprávnene pýtajú, kedy sa konečne tento
problém dorieši, aby sa mohli bezpečne po uvedenej ceste pohybovať? Priložil aj snímky
skalného brala.
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d)
Poslanec Miroslav Minárčik predniesol dve interpelácie.
V prvej interpeloval vo veci kanalizácie a vodovodov v okrese Bytča. Vyjadril sa, že
v minulom roku v rámci interpelácií požiadal úrad ŽSK o stretnutie kompetentnej osoby
a jednotlivých starostov obcí, kde sa realizovala kanalizácia a vodovod v okrese Bytča. Mali
spoločne prekontrolovať stav komunikácií II. a III. triedy a v prípade reklamácie tieto následne
aj opraviť. Mnohí starostovia sa mi sťažovali, že nikto sa s nimi ohľadne tejto veci nestretol.
Konkrétne pán Štefan Šalmík z Kotešovej-Bukovej ma požiadal o pomoc s poklopom, ktorý
mu dlhé roky znepríjemňuje život. Dal mu prísľub, že jeho požiadavku bude interpelovať.
Požiadal preto o písomnú odpoveď, kto bol touto úlohou poverený, a prečo sa toto stretnutie
doposiaľ neuskutočnilo.
V druhej interpeloval vo veci úpravy cyklotrasy z Budatína. Projekt počítal s napojením
na Trenčiansku magistrálu. A aj z hľadiska logiky by bolo rozumné, aby sa pokračovalo tak,
aby sa cyklisti mohli napojiť na Trenčiansku cyklomagistrálu. Opýtal sa, prečo nebolo uvedené
prerokované s dotknutými samosprávami, v ktorých sa teraz s cyklotrasou nepočíta.
e)
Poslanec Ján Blcháč predniesol štyri interpelácie.
V prvej interpeloval vo veci havarijného stavu omietky na starej budove Gymnázia
M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Počas 12. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK dňa 6. mája
2019 podala interpeláciu v tomto zmysle poslankyňa Anna Dvorščáková. Žiaľ dodnes sa oprava
neuskutočnila a naďalej sú ohrozovaní aj chodci. Našťastie sa doteraz nikomu nič nestalo.
Vyjadril sa, že je tiež členom Rady školy, a preto by som chcel požiadať o urýchlené a prioritné
riešenie tejto havarijnej situácie. Prikladám aj snímku stavu fasády.
V druhej interpeloval vo veci projektu rekonštrukcie ,,Vrbického mosta“ na ceste
III/2333, vedúcej z centra mesta Liptovský Mikuláš ponad rieku Váh do mestských častí
Iľanovo a Ploštín. Požiadal o zaslanie odpovedí na otázky súvisiace s touto akciou:
a)

V akom štádiu je príprava realizácie tohto projektu?

b) Disponuje ŽSK stavebným povolením?
c)

Prebehlo už verejné obstarávanie? Ak prebieha, v akom je štádiu a kedy je možné počítať
s jeho ukončením?

d) Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia plynovodu, ktorú má v súčinnosti so ŽSK realizovať
SPP – je to zmluvne zabezpečené?
V tretej interpeloval vo veci už interpelovanej záležitosti, ktorú predložil poslanec
Jaroslav Barok ohľadne rekonštrukcie križovatky cesty I/18 a III/2337 v k. ú. Okoličné v meste
Liptovský Mikuláš. V tejto záležitosti boli na pôde MsÚ v Liptovskom Mikuláši za účasti
zástupcov ŽSK uskutočnené dve rokovania. A to 14.6.2018 a 29.4.2019. Požiadal o informácie
o súčasnom stave riešenia projektu a o predloženie Akčného plánu na jeho realizáciu.
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Vo štvrtej interpeloval vo veci projektu rekonštrukcie mosta v mestskej časti Liptovská
Ondrašová v meste Liptovský Mikuláš na ceste II/584. Projekt sa momentálne spracováva. ŽSK
údajne uvažuje s jeho realizáciou cez IROP v roku 2020. Most je v súčasnosti v havarijnom
stave vzhľadom k podmytiu nosníkov. Tvorí jedinú spojnicu mesta Liptovský Mikuláš
s obcami a turistickými centrami na severnej strane VD Liptovská Mara. Súčasne je cesta
medzinárodným ťahom Poľsko – Liptov. Je to druhá najvyťaženejšia cesta v majetku ŽSK (po
ceste cez Terchovú). Požiadal, aby bola rekonštrukcia tohto mosta jednou z priorít ŽSK, pričom
jeho samotná realizácia by sa nemala uskutočňovať v mesiacoch júl až august. Ďalej žiadam
o predloženie Akčného plánu na realizáciu rekonštrukcie tohto mostného objektu.
Predsedníčka konštatovala, že na prednesené interpelácie odpovie písomne v lehote
určenej Rokovacím poriadkom zastupiteľstva.

K bodu 18
Predsedníčka vyzvala tých poslancov, ktorí majú záujem vystúpiť v bode Rôzne, nech
sa prihlásia.
Prihlásili sa poslanci Ľubomíť Kubáň, Dušan Lauko, Branislav Tréger, poslankyňa
Ľudmila Chodelková, poslanec Jozef Cech, podpredseda Peter Dobeš a poslanec Martin
Šenfeld.
a)
Poslanec Ľubomír Kubáň opýtal sa na realizáciu stavebných úprav okenných výplní na
budove Gymnázia v Ružomberku. Opýtal sa, či bol ukončený proces verejného obstarávania na
výber zhotoviteľa stavby a či bola podpísaná zmluva o dielo a v prípade, že zmluva už bola
podpísaná, dopytoval sa, či sa začnú stavebné práce vykonávať už v 1. polroku 2020.
Predsedníčka informovala, že proces verejného obstarávania bol ukončený. Bola
pripravená zmluva na podpis s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najvýhodnejšiu cenu za
dielo, avšak ďalej s nami prestal komunikovať. Dodala, že momentálne sa kompetentní
z odboru verejného obstarávania kontaktujú s uchádzačom, ktorý skončil v procese výberového
konania, druhý v poradí. Na záver konštatovala, že vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré
zdržujú proces započatia výstavby.
b)
Poslanec Dušan Lauko sa vyjadril, že sa chcel opýtať tú istú otázku ako poslanec
Ľubomír Kubáň. Uviedol, že štyri roky je členom rady školy pri Gymnáziu v Ružomberku.
Zdôraznil, že o spomenutú stavebnú akciu sa už bojuje štyri roky. Vyjadril sa, že ho mrzí, že
úspešný uchádzač vo výberovom konaní nepodpísal zmluvu o dielo. Uviedol, že na budúcom
zastupiteľstvu budú chcieť pravdepodobne viacerí poslanci za okres Ružomberok poznať
odpoveď, aké časové plány sú s touto investíciou a či bude oslovený druhý uchádzač v konaní
alebo sa vypíše nová súťaž.
Predsedníčka zopakovala, že momentálne sme v štádiu, kedy úrad oslovuje uchádzača,
ktorý skončil druhý v poradí a podľa jeho reakcií sa zariadime. Ponúkol vyššiu cenu, a teda je
otvorená aj možnosť opakovania procesu výberového konania.
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c)
Poslanec Branislav Tréger poďakoval za intenzifikáciu autobusových spojov cez víkend
medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom. Ďalej kritizoval proces týkajúci sa
nenávratných finančných prostriedkov v operačnej osi Modernizácia, revitalizácia odborných
učební na základných školách. Uviedol, že v roku 2019 sa novelizoval účtovný zákon, aj keď
sú mnohé zmluvy už podpísané a čerpali sa finančné prostriedky, nie je možné tento majetok
zahrnúť do súvahy. Vyjadril sa, že zástupcovia Mesta Žilina komunikujú so zástupcami Mesta
Liptovský Hrádok. Odporučil na Ministerstve financií SR vyrokovať zmenu, výnimku alebo
predĺžiť zmluvy tak, aby sa finančné prostriedky mohli dočerpať.
Predsedníčka informovala, že minulý týždeň bola na Ministerstve pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, kde s riaditeľom príslušnej sekcie hovorila o spomenutých problémoch,
ktoré súvisia s problémov čerpania tejto výzvy. Vysvetlila, že ju oslovili niektorí starostovia
obcí Terchovskej doliny, ktorí zvažujú, či sa majú zapojiť do tohto projektu a podpísať zmluvy.
Stotožnila sa s faktom, že účtovný problém spôsobuje obciam veľké problémy. Dodala, že
ministerstvo upozorňovalo obce, že z výzvy môžu byť financované len kapitálové výdavky.
Konštatovala, že sme boli prví, ktorí sa ohlásili s potrebnou riešenia tejto problematiky, iné
kraje sa zatiaľ neohlásili. Odporučila, aby aj samotné združenie miest a obcí sa intenzívne
zaangažovalo do riešenia tejto problematiky.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil poslanec Branislav
Tréger. Spresnil, že problémom je to, že starostovia podpísali zmluvy, ale v rámci
inventarizácie sa majetok nezahrnie do súvahy ku koncu roka. Riešením veci by bolo, keby zo
strany riadiaceho orgánu boli zmluvy predĺžené a ministerstvo financií vykonalo tento účtovný
zásah, aby sa finančné prostriedky mohli dočerpať.
d)
Poslankyňa Ľudmila Chodelková požiadala vedenie samosprávneho kraja, aby poslanci
dostali informácie ohľadom Domova sociálnych služieb LÚČ v Žiline (ďalej len „DSS“).
Uviedla, že situácia bola medializovaná, boli realizované stretnutia a nie sú známe závery.
Vyjadrila sa, že už sú schválené finančné prostriedky a pripravuje sa projektová dokumentácia
pre autistické deti. Dala do pozornosti, že včera dostali mail, že toto zariadenie nie je vhodné
pre autistické deti, a preto požiadala o informácie, čo sa plánuje. Opýtala sa, či projektová
dokumentácia bude spracovaná pre účel, ktorý je aktuálny v DSS a aká výška finančných
prostriedkov bude vyčlenená na rekonštrukciu. Ďalej sa opýtala, kde konkrétne budú
umiestnené matky s deťmi a požiadala o stanovisko, pretože rodičia autistických detí chcú
poznať riešenie a už veľa rokov sa pokúšajú o to, aby sa aj pre ich deti vybudovalo zariadenie.
Vyjadrila sa, že rodičia týchto detí sú ochotní aj pomôcť pri financovaní. Na záver svojho
vystúpenia zopakovala, že žiada o informácie, aký má samosprávny kraj plán ohľadom
transformácie DSS.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslankyne Ľudmily Chodelkovej sa prihlásila
poslankyňa Tatiana Červeňová a Anna Verešová.
Poslankyňa Tatiana Červeňová konštatovala, že poslankyňa Ľudmila Chodelková bola
prítomná na rokovaní komisie sociálnej pomoci a rodiny. Zdôraznila, že na zasadnutí komisie
boli zodpovedané všetky otázky ohľadom pripravovanej transformácie DSS dostatočne
odborne riaditeľkou odboru sociálnych vecí Ivetou Ďurišovou a aj ostatnými členmi komisie.
Uviedla, že komisia sociálnej pomoci a rodiny sa témou tohto zariadenia nezaoberala prvýkrát,
zaoberá sa ním pravidelne. Vyjadrila názor, aby sme záležitosti ohľadom riešenia účelu
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takýchto zariadení a ich transformácie ponechali na odborníkov, a to čisto vo vecnej a reálnej
rovine a emočná rovina by mala zostať bokom.
Poslankyňa Anna Verešová vyjadrila prekvapenie z toho, že veľa diskusie ohľadom
sociálnych zariadení zostáva len v emočnej rovine. Stotožnila sa s vyjadrením predsedníčky
komisie sociálnej pomoci a rodiny poslankyne Tatiany Červeňovej, že o tejto téme sa viackrát
rokovalo na zasadnutiach komisie a rovnako sa diskutovalo aj o vízii pomoci rodičom
autistických detí. Vyjadrila poľutovanie nad tým, že opätovne sa rozvírila až hysterická diskusia
o tejto téme. Rovnako vyjadrila pochopenie s tým, že klienti, rodičia alebo aj zamestnanci
zostávajú v emočnej rovine, ale prekvapilo ju, že aj od niektorých poslancov počula, že rodiny
zostanú pod mostom. Zdôraznila, že neverí tomu, že by sa samosprávny kraj nedokázal
postarať o rodiny a že by niektoré rodiny v núdzi zostali pod mostom. Uviedla, že sa z časti
pridáva k požiadavke poslankyne Ľudmily Chodelkovej a požiadala predsedníčku, aby
vystúpila na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva riaditeľka odboru sociálnych vecí Iveta Ďurišová
a aby všetkým poslancom povedala to, čo povedala na zasadnutí komisie sociálnej pomoci
a rodiny. Vyzvala všetkých, aby diskusia zostala vo vecnej a odbornej rovine a bola by rada, ak
by všetci poslanci mali možnosť zoznámiť sa s vecnými argumentami a výsledkami práce
v DSS.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková reagovala na odznené faktické poznámky. Vyjadrila
sa, že sa posunuli trochu ďalej, pretože nasledovalo ďalšie stretnutie. Uviedla, že nerozumie
tomu, prečo sa podsúva emočná rovina, pretože záležitosť riešia pragmaticky a účelovo s tým,
že DSS aj z pohľadu rodičov aj z pohľadu prítomných na stretnutí, nie je vhodné pre autistické
deti. Vyjadrila sa, že rodičia to hovorili z vlastnej skúsenosti, navštívili zariadenie
a v spomenutom maile je presne popísané, prečo toto zariadenie nie je vhodné pre autistické
deti. Zdôraznila, že ak máme v pláne rekonštruovať zariadenie, ktoré nie je vhodné pre autistov,
aby sme ho nerekonštruovali pre autistov. Doplnila, že ak je rekonštrukcia potrebná, nech ju
vykonáme pre tých, pre ktorých je zariadenie potrebné.
Do rozpravy sa pripojila aj predsedníčka. Zdôraznila, že zariadenie, ako funguje doteraz,
by ďalej fungovať nemalo a je jednoznačné, že je potrebná jeho rekonštrukcia. Vyjadrila sa, že
transformácia zariadenia a spôsob jeho rekonštrukcie sú v tejto chvíli otvorené. Dodala, že aj
v rámci rekonštrukcie nevieme robiť veľké zmeny a dispozičné riešenia sa veľmi meniť nedajú.
Uvedomujeme si, že ide o špecializované zariadenie, takýto štatút bude zariadeniu
pravdepodobne ponechaný a rovnako poznáme veci, ktoré nechceme, aby pokračovali
v súčasnom duchu. Požiadala riaditeľku odboru sociálnych vecí Ivetu Ďurišovú (ďalej len
„riaditeľka odboru sociálnych vecí“), aby podala poslancom podrobnejšie informácie.
Riaditeľka odboru sociálnych vecí sa vyjadrila, že sa pokúsi stručne zhrnúť to, čo viedlo
samosprávny kraj k rozhodnutiu, aby CSS LÚĆ v Žiline bol transformovaný na špecializované
zariadenie pre autistických ľudí. Pripomenula náročnú prácu na Koncepcii rozvoja sociálnych
služieb, ktorá je vypracovaná na roky 2019 – 2023 a na spracovaní ktorej sa podieľali viacerí
odborníci. Dala do pozornosti, že sa robili zložité analýzy nielen sociologického charakteru, ale
aj ekonomického charakteru. Dodala, že z hľadiska sociologického z analýz vzišlo, že ako
jediný samosprávny kraj na Slovensku nemáme zariadenie pre autistov. Ďalej uviedla, že
z hľadiska ekonomického boli zistené také výsledky, z ktorých bola osobne ohromená.
Spresnila, že z hľadiska naplnenia kapacity DSS LÚČ v Žiline neplní už dva roky kapacitu,
ktorú má zapísanú v registri sociálnych služieb, v zariadení je prezamestnanosť ku koncu roku
2019 šesť ľudí. Informovala, že porovnala bežné výdavky vynaložené v rokoch 2017 – 2019,
zistila, že pri poskytovaní služieb matkám s deťmi bolo naviac vynaložených 172 tis. €, ktoré
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označila za nehospodárne a neúčelne. Pre lepšiu predstavivosť uviedla, že finančné prostriedky
vo výške 172 tis. € predstavujú náklady na 11 miest pre občanov v celoročnej pobytovej forme
špecializovaného zariadenia. Doplnila, že takýchto občanov máme na čakacej listine 500
Vysvetlila, že z uvedeného dôvodu sme sa začali zamýšľať na tým, prečo nie sú tieto miesta
obsadené, keďže tam mohli byť umiestnení ľudia s diagnózami, ktoré spĺňajú odkázanosť do
špecializovaného zariadenia. Zdôraznila, že riaditeľka tohto zariadenia bola počas roka
upozornená, aby si upratala počty v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Konštatovala,
že ku koncu roka 2019 došlo v zariadení k určitým zmenám, ale bolo neobsadených stále 15
miest. V tejto nadväznosti sa opýtala, či ideme investovať finančné prostriedky do zariadenia
len pre to, že má 30 ročnú históriu, aj keď práca, ktorú robia, je výnimočná, ale podľa jej názoru,
musí mať práca určitý zmysel a efektivitu. Doplnila, že ak budeme pokračovať v rekonštrukcii
objektu v zmysle dohody na neformálnom stretnutí, zariadenie nebude môcť fungovať
v súčasnom režime, bude musieť vykazovať hospodárnosť.
S faktickými poznámkami na vystúpenie riaditeľmi odboru sociálnych vecí sa prihlásila
poslankyňa Ľudmila Chodelková a poslanec Ľubomír Bechný.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa vyjadrila, že nedokáže reagovať na riaditeľku
odboru sociálnych vecí. Podľa jej názoru, ak dostala priestor na vyjadrenie riaditeľka odboru
sociálnych vecí, malo by byť umožnené vystúpiť aj riaditeľke zariadenia DSS LÚČ v Žiline,
aby aj ona mohla povedať o situácii a veci vysvetliť. Podľa jej názoru vyjadrenie riaditeľky
odboru sociálnych vecí je zavádzajúce a druhý pohľad by bol asi iný. Uviedla, že si overila, že
projekty boli dané na prepracovanie tak, aby bolo prerobené na autistické centrum. Zopakovala,
že žiada o odpoveď, keďže autistické centrum nebude vhodné v tomto zariadení, či projekty,
ktoré sú pre autistov iné, ako pre zariadenie DSS LÚČ, budú zmenené a či bude projektantom
daný zámer. Vyjadrila sa, že samosprávny kraj nemá zariadenie pre autistov, ale predmetné
zariadenie nie je pre nich vhodné. Uviedla, že boli predložené viaceré návrhy, kde by mohlo
byť zriadené centrum pre autistov, preto za snažme o to, aby sa aj takéto zariadenie začalo
budovať.
Poslanec Ľubomír Bechný sa vyjadril, že nenašiel zmienku v žiadnej zápisnici ohľadom
transformácie DSS LÚČ na autistické centrum. Uviedol, že má informáciu, že rodičia
autistických detí neboli pozvaní na komisiu, kde by mohli povedať svoje názory a skúsenosti.
Odporučil, aby keď sa bude robiť zariadenie pre autistické deti, aby sa urobilo na takej úrovni
a bolo podobnou pýchou, ako bolo kedysi zariadenie DSS LÚČ pred dvadsiatimi rokmi.
Vyzval, aby sme sa snažili o to, aby nebol urobený nejaký hybrid, ale aby takéto zariadenie
slúžilo na cca 30 rokov.
Predsedníčka na záver konštatovala, že riaditeľka zariadenia DSS LÚČ bola prítomná
na rokovaní s ňou, na ktorom bola účastná aj riaditeľka odboru sociálnych vecí. Zdôraznila, že
na stretnutí si spoločne všetko vzájomne odkomunikovali. Vyjadrila sa, že si je vedomá toho,
že ekonomické parametre pri sociálnych službách nie sú rozhodujúce, a tieto služby sa
poskytujú na úkor financovania iných oblastí, ale aj napriek tomu, sa musíme chovať
zodpovedne a efektívne nakladať so zverenými finančnými prostriedkami. Odporučila v tejto
chvíli uzatvoriť túto debatu, pretože nie je jasné nič. Dodala, že sa rozvinula debata na podnet
zvonku a náš zámer bol diskutovaný niekoľkokrát na zasadnutiach komisie a iných stretnutiach.
Vyjadrila sa, že potrebujeme ešte čas na zistenie si všetkých okolnosti, aby sme si dokázali
urobiť správny úsudok. Pripomenula, že na stretnutí došlo k dohode, že odbor sociálnych vecí
zorganizuje stretnutie s rodičmi autistických detí a pôjdu spoločne navštíviť zariadenie DSS
LÚČ. Uviedla, že nepozná toho, kto bol z tejto skupiny aktívny a urobil stretnutie bez toho, aby
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prizval odbor sociálnych vecí. Zdôraznila, že takto partneri nepracujú, pretože ak má
partnerstvo fungovať, musí fungovať na oboch stranách. Na záver dodala, že táto téma zostáva
otvorená, sme si vedomí, že v súčasnej podobe zariadenie nemôže fungovať a je nevyhnutná
jeho rekonštrukcia. Doplnila, že o ušetrených peniazoch z rekonštrukcie nemôže byť reč,
pretože podľa doterajších vyjadrení budeme musieť robiť rekonštrukciu vo väčšom rozsahu.
e)
Poslanec Jozef Cech k predchádzajúcej téme uviedol, že tejto téme sa komisia sociálnej
pomoci a rodiny veľmi podrobne venovala. Dodal, že problém sa vyrieši tak, že žiadna rodina
nezostane na ulici, ale o každého bude postarané. Uviedol, že s návrhom nemá problém a veci,
ktoré nás posúvajú vpred, je treba podporiť. Vyjadril názor, že samosprávny kraj potrebuje
autistické centrum.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa opýtal na vlaky na trati Čadca – Skalité –
Svrčinovec. Dodal, že k tejto tému už boli realizované viaceré stretnutia a rokovania
na ministerstve dopravy. Dal do pozornosti, že už uplynuli ďalšie dva mesiace, od kedy sa
v decembri povedalo, že v marci by už mohli vlaky na tejto trati premávať za spoluúčasti
samosprávneho kraja. Požiadal o odpoveď, čo je v tejto veci nové. Dodal, že o odpoveď majú
záujme aj starostovia okolitých obcí. Uviedol, že nás zaujíma, či samosprávny kraj dofinancuje
vlaky na tejto trati.
Ďalej sa vyjadril k potrebe vykonania poslaneckého prieskumu v niektorých
zariadeniach sociálnych služieb. O tejto téme hovoril už aj s riaditeľkou odboru sociálnych
vecí. Spresnil, že to vyplýva z viacerých podnetov klientov a zamestnancov týchto zariadení.
Zdôraznila, že musíme dbať na to, aby zamestnanci zariadení mali vytvorené vhodné
podmienky na prácu a aby boli spokojní aj klienti.
Predsedníčka požiadala riaditeľa úradu, aby poslancov informoval o výsledkoch
rokovaní na ministerstve dopravy. Konštatoval, že rokovania s ministerstvom zostali na tej
úrovni, ako bolo na poslednom stretnutí pred koncom roka, kedy sa hovorilo o tom, že
ministerstvo dopravy žiada od samosprávneho kraja, aby sme uhradili variabilnú časť nákladov
pričom ministerstvo by prevzalo na seba fixnú časť nákladov na železničnú dopravu.
Pripomenul, že sme požiadali ministerstvo o vyčíslenie variabilných nákladov na určených
sedlových spojoch, aby sme mohli interne pristúpiť k rokovaniu. Konštatoval, že do dnešného
dňa nemáme z ministerstvo dopravy žiadne vyjadrenie. Na záver dodal, že po odbržaní
odpovede bude zvolaná ďalšia porada, kde sa dohodneme ako ďalej.
Predsedníčka doplnila, že vlaky mali premávať podľa predbežných rokovaní
od septembra 2019, potom od decembra 2019 a potom od 1. januára 2020. Vyjadrila sa, že
týmto prístupom je osobne veľmi prekvapená. Dodala, že obava z precedensu zostáva, ale aj
ochota podieľať sa na nákladoch.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil poslanec Jozef Grapa.
Podporil riešenie problému podľa vyjadrenia poslanca Jozefa Cecha. Dodal, že ak dôchodcovia
sa môžu prepravovať vlakmi zadarmo, tak jazdia častejšie aj na Skalité.
Využil prihlásenie a dal do pozornosti životné jubileum poslanca Dušana Lauka, ktorý
sa 6. decembra minulý rok oslávil svoje šesťdesiate narodeniny. Za poslanecký klubu SMERSD mu zagratuloval a zaželal veľa zdravia a úspechov. Ostatní poslanci sa pripojili ku gratulácii
potlekom.
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f)
Podpredseda Peter Dobeš informoval prítomných, že včera sa skončil 26. ročník
medzinárodného trhu ITF Slovakiatour v Inchebe v Bratislave. Poďakoval výkonnej riaditeľky
ako aj jej celému tímu za realizáciu výstavného stánku Žilinský turistický kraj aj za jednotlivé
stojiská oblastných organizácií cestovného ruchu Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Malá Fatra
a Rajecká dolina. Vyzdvihol, že naša účasť bola výborne personálne aj materiálovo zvládnutá
a takto sa podarilo spropagovať historický, kultúrny aj prírodný potencionál nášho kraja.
g)
Poslanec Martin Šenfeld poďakoval za motivačný program, ktorý bol spracovaný
odborom zdravotníctva. Dal do pozornosti, že v súčasnej dobe riešime problémy s nedostatkom
lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu. Táto podpora je veľmi dobrá a je to prostriedok,
ktorým môžu oslovovať medikov budúcich lekárov alebo aj lekárov, ktorí by mohli nastúpiť do
našej nemocnice. Ešte raz veľmi pekne poďakoval a vyjadril presvedčenie, že spoločným silami
to zvládneme a situácia v našom regióne sa zlepší.
K poďakovaniu sa pripojila aj predsedníčka a vyzdvihla činnosť odboru zdravotníctva,
doplnila, že tento motivačný program môžeme vnímať ako unikát na Slovensku.
Po vystúpení všetkých prihlásených v bode Rôzne predsedníčka v mene samosprávneho
kraja zaželala jubilantovi poslancovi Dušanovi Laukovi.

K bodu 19
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť,
informovala, že ďalšie zasadnutie zastupiteľstva je plánované na 23. marca 2020 a rokovanie
ukončila.
Žilina 14. februára 2020

Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Milová v. r., zapisovateľka

.

Ing. Stanislav Thomka v. r., overovateľ
Mgr. Branislav Tréger, PhD. v. r., overovateľ
Ing. Rudolf Urbanovič v. r., overovateľ
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