Z Á P I S N I C A 17
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 27. 4. 2020 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
prostredníctvom videokonferencie

Prezencia:

prítomní - podľa prezentácie

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. januára 2020.
Návrh na odvolanie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igora Janckulíka na
základe vzdania sa funkcie.
Návrh na zmenu uznesení zastupiteľstva o odmeňovaní podpredsedov Žilinského
samosprávneho kraja.
Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne na
základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Považská galéria umenia v Žiline na základe
vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Kysucké múzeum v Čadci.
Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA,
Novoť.
Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja po uplynutí štvorročného obdobia.
Uzavretie dodatku k Zmluve o úvere č. 12/CC17 medzi ŽSK a SLSP, a. s. o zmene
splátkového kalendára úveru (odklad splátok istiny úveru v roku 2020).
Správa o dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu Žilinského
samosprávneho kraja v roku 2020.
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území
Žilinského samosprávneho kraja.
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského
samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa upravuje
rozhodovanie riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja
č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Návrh na zmenu Uznesenia 18/15 zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
Návrh na zrušenie Uznesenia 9/11 zastupiteľstva z 25. marca 2019.
Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi zmluvnými stranami Žilinský
samosprávny kraj a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín.
Zmluva o združenej investícií s Mestom Martin.
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22. Zmluva o realizácii národného športového projektu.
23. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu
,,Astronómia 3. tisícročia“ v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty
územnej spolupráce na rok 2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu.
24. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske
Teplice.
25. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
26. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom subjekte Žilinský
samosprávny kraj s názvom „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných
verejných politík“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo.
27. Informácia o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom
sektore vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR.
28. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
za
2. polrok 2019.
29. Interpelácie.
30. Rôzne.
31. Záver.

K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (ďalej len
„predsedníčka“). Uviedla, že ide o prvé rokovanie nášho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočňuje
prostredníctvom videokonferencie. Takýto spôsob rokovania nám v tejto krízovej situácii
umožnila zmena legislatívy. Informovala, že už bolo zrealizované skúšobné zastupiteľstvo,
poslanci mali možnosť vyskúšať si ako funguje videokonferenčná aplikácia, konkrétne spôsob
prihlásenia do rozpravy, spôsob prihlásenia sa s faktickou poznámkou ako i spôsob hlasovania.
Na úvod požiadala informatika Ing. Romana Kučeráka, aby ešte raz v stručnosti oboznámil
poslancov s prácou v aplikácii a rovnako aj odskúšanie funkčnosti obrazu aj zvuku na
zariadeniach všetkých poslancov. Informovala , že v prípade technických problémov bude
vyhlásená prestávka na ich odstránenie. Ďalej upozornila, že aplikácia umožňuje zrealizovať
25 hlasovaní, preto po 25. hlasovaní vyhlási technickú prestávku a následne je potrebné
prihlásenie do 2. časti videokonferencie prostredníctvom odkazu, ktorý bol poslancom zaslaný.
Predsedníčka informovala, že zasadnutia je účastných 57 poslancov. 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.
Predsedníčka určila za overovateľov poslancov Jaroslava Veličku, Annu Verešovú
a Petra Vonsa, za zapisovateľku určila Sylviu Milovú.
Na úvod pripomenula, že sa blíži termín odovzdania písomných Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019.
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V ďalšej časti sa predsedníčka vyjadrila k predloženému návrhu programu rokovania.
Konštatovala, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh programu. Informovala, že
z návrhu vypúšťa bod 3 ,, Návrh na odvolanie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja
Bc. Igora Janckulíka na základe vzdania sa funkcie. Ďalej dopĺňa materiál k bodu 9 – Návrh na
odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK po uplynutí štvorročného
obdobia. Doplnila, že materiál bol doručený mailovou poštou v piatok 24. apríla 2020. Ďalej
uviedla, že z dôvodu obsahovej nadväznosti zamieňa poradie prerokovania bodov 10 a 11, ktoré
súvisia s ekonomickou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu. Následne dôjde
k prečíslovaniu bodov programu 4 – 9 na 3 – 8, bodu 11 na bod 9 a bodov 12 – 31 na 11 – 30.
Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania.
Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o programe rokovania s vypustením bodu 3, so
zmeneným poradím prerokovania bodov 10 a 11 a následným prečíslovaním bodov programu.
Predsedníčka informovala, že z dôvodu že videokonferenčná aplikácia nedokáže
označiť poradie, v akom sa poslanci prihlasujú do rozpravy, požiadala o vyjadrenie
všeobecného súhlasu, aby udeľovala slovo poslancom v poradí, v akom sú uvedení v aplikácii
na bočnej lište v pravo.
Poslanci prejavili všeobecný súhlas.
Predsedníčka dala hlasovať o návrhu programu rokovania s vypustením bodu 3
a zamenením poradia prerokovania bodov 10 a 11 s následným prečíslovaním pôvodných
bodov programu.

Uznesenie 1/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s vypustením bodu 3 „Návrh na odvolanie podpredsedu
Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igora Janckulíka na základe vzdania sa funkcie“
a zamenením poradia prerokovania bodov 10 a 11 súvisiacich s ekonomickou situáciou
Žilinského samosprávneho kraja spôsobenou pandémiou koronavírusu s následným
prečíslovaním pôvodných bodov programu 4 – 9 na 3 – 8, bodu 11 na bod 9 a bodov programu
12 – 31 na 11 – 30.
Výsledok hlasovania 1:

Za: 55 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 2
Riaditeľ Úradu ŽSK JUDr. PhDr. Martin Cingel (ďalej len ,,riaditeľ úradu“) predložil
Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. januára 2020. Informoval,
že všetky rozhodnutia Zastupiteľstva ŽSK realizuje Úrad ŽSK v súlade s prijatými
uzneseniami. Ďalej informoval o plnení uznesení Zastupiteľstva, ktoré boli v čase ich
vyhodnotenia v plnení. Uviedol, že Uznesením 34/13 z 24. júna 2019 v časti 2 Zastupiteľstvo
ŽSK požiadalo predsedníčku, aby prostredníctvom Úradu ŽSK zabezpečila vypracovanie
,,Nízkouhlíkovej stratégie Žilinského samosprávneho kraja“ na obdobie minimálne piatich
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rokov. Doplnil informáciou, že bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je
momentálne v procese hodnotenia.
Predsedníčka otvorila rozpravu o predloženom návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ján Podmanický.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. januára 2020.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 51 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 3
Predsedníčka predložila Návrh na zmenu uznesení zastupiteľstva o odmeňovaní
podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja. Informovala že Uznesením 5/3 z 29. januára
2018 zastupiteľstvo zvolilo do funkcie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Petra
Webera a ako dlhodobo uvoľnenému na výkon tejto funkcie mu zastupiteľstvo určilo mesačnú
odmenu vo výške 45% z platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad.
Vzhľadom na to, že podpredseda Ing. Peter Weber zostáva ako jediný podpredseda dlhodobo
uvoľnený na výkon tejto funkcie a rozširuje sa mu rozsah vykonávaných činností navrhuje
zastupiteľstvu schváliť zvýšenie odmeny pre podpredsedu podľa predloženého návrhu.
Predsedníčka otvorila rozpravu o predloženom návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ľubomír Kubáň a Jaroslav Barok.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 5/3 písm. b) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 29. januára
2018 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. j) a § 12 ods. 4 štvrtej vety zákona
č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
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b) u r č u j e
s účinnosťou od 1. mája 2020
mesačnú odmenu pre podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Petra Webera vo
výške 80 % z platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad, ktorý je
určený v zmysle zákona č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach
súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších
predpisov. Počas výkonu funkcie podpredsedu poslanec Ing. Peter Weber nebude poberať
odmenu poslanca určenú Uznesením 12/16 z 8. marca 2016 a nebudú mu vyplácané
mesačné paušálne náhrady cestovných výdavkov schválené Uznesením 18/3 v časti 1. zo
16. februára 2010.

Uznesenie 4/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 6/3 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 29. januára 2018 tak,
že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. marca 2020
a) v písm. a) sa z vety vypúšťa text za čiarkou: „ktorý bude dlhodobo uvoľnený na výkon
tejto funkcie“,
b) vypúšťa sa celá časť b) o určení odmeny pre podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja
RNDr. Petra Dobeša v zmysle § 11 ods. 2 písm. j) a § 12 ods. 4 štvrtej vety zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov.
Výsledok hlasovania :

Za: 52 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodom 4 a 5
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie. Informovala, že
riaditeľ organizácie Oravské kultúrne stredisko PhDr. Miroslav Žabenský, podal dňa 11. 03.
2020 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja žiadosť o uvoľnenie z funkcie dňom 31. 03.
2020. Ďalej predložila Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Považská galéria umenia
v Žiline na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie. Informovala, že riaditeľ organizácie
Považská galéria umenia v Žiline podal na Úrad Žilinského samosprávneho kraja žiadosť
o uvoľnenie z funkcie riaditeľa dňom 31. 05. 2020.
Predsedníčka otvorila spoločnú rozpravu k týmto dvom bodom.
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Do rozpravy sa prihlásil poslanec František Výrostko.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala spoločne hlasovať o predložených návrhoch
uznesení.

Uznesenie 5/17
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
odvoláva
dňom 31. marca 2020
PhDr. Miroslava Žabenského z funkcie riaditeľa organizácie Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín.

Uznesenie 6/17
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
odvoláva
dňom 31. mája 2020
Mgr. Milana Mazúra z funkcie riaditeľa organizácie Považská galéria umenia v Žiline,
Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 51 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: 1 hlas.

K bodom 6 a 7
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Kysucké múzeum
v Čadci. Informovala, že z výberového konania , ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 10. 2019, bola na
základe rozhodnutia predsedníčky ŽSK s účinnosťou od 12. 11. 2019 poverená vykonávaním
funkcie riaditeľky Mgr. Helena Kotvasová. Po uplynutí cca 4 mesiacov od doby jej poverenia
predkladáme návrh na jej menovanie do funkcie riaditeľky. Ďalej predložila Návrh na
menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť.
Informovala, že na základe výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 11. 2019
a odporúčania výberovej komisie predkladá návrh na menovanie Mgr. Kataríny Kuchťákovej
do funkcie riaditeľky. Dodala, že z výberového konania bol vypracovaný protokol, v ktorom
bolo prijaté rozhodnutie členov komisie o odporúčaní predsedníčke ŽSK navrhnúť menovanie
víťazného kandidáta.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala spoločne hlasovať
o predložených návrhoch uznesení.
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Uznesenie 7/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
menuje
k 1. máju 2020
Mgr Helenu Kotvasovú do funkcie riaditeľky organizácie Kysucké múzeum v Čadci,
Moyzesova ul. č. 50, 022 01 Čadca na funkčné obdobie štyri roky.

Uznesenie 8/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na návrh predsedu Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
menuje
k 1. máju 2020
Mgr. Katarínu Kuchťákovú do funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb
STUDIENKA, Novoť 976, 029 55 Novoť na funkčné obdobie štyri roky.
Výsledok hlasovania 5:

Za: 52 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: 1 hlas.

K bodu 8
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po uplynutí štvorročného obdobia s doplneným
návrhom uznesenia o novú časť. Pripomenula poslancom, že smernica Úradu Žilinského
samosprávneho kraja č. 96/2011 upravuje postup pri realizácii výberových konaní na funkcie
štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. V zmysle uvedenej smernice predkladá návrh na odvolanie riaditeľov kultúrnych
organizácií z funkcie po štyroch rokoch vykonávania funkcie riaditeľa. Následne budú vypísané
výberové konania na post riaditeľov príslušných OvZP.
Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženému návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ľubomír Bechný a Jozef Grapa.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
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Uznesenie 9/17
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
odvoláva
a) dňom 30. 04. 2020
Mgr. Máriu Grigovú z funkcie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Horelica,
Horelica 107, 022 01 Čadca.
b) dňom 30. 09. 2020
1. Mgr. Petra Tabačka z funkcie riaditeľa organizácie Bábkové divadlo Žilina,
Kuzmányho ul. č. 6, 011 37 Žilina,
2. PhDr. Evu Ľuptákovú z funkcie riaditeľky organizácie Oravská galéria v Dolnom
Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 11, 026 01 Dolný Kubín,
3. Mgr. Katarínu Šušoliakovú z funkcie riaditeľky organizácie Krajská knižnica v Žiline,
A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina,
4. RNDr. Milana Nemčeka z funkcie riaditeľa organizácie Turčianska knižnica v Martine,
Divadelná 4619/5, 036 01 Martin,
5. Mgr. Marcelu Feriančekovú z funkcie riaditeľky organizácie Liptovská knižnica
Gašpara Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Štúrova ul. č. 56,
031 80 Liptovský Mikuláš,
6. Petra Hubu z funkcie riaditeľa organizácie Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka č. 1763/2, 026 80 Dolný Kubín,
7. PaedDr. Máriu Jagnešákovú z funkcie riaditeľky organizácie Oravské múzeum Pavla
Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 7, 026 01 Dolný
Kubín,
8. Mgr. Silviu Petrekovú z funkcie riaditeľky organizácie Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca,
9. Mgr. art. Miroslavu Palanovú z funkcie riaditeľky organizácie Liptovské kultúrne
stredisko v Liptovskom Mikuláši, KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196,
031 01 Liptovský Mikuláš,
10. RNDr. Jána Mäsiara z funkcie riaditeľa organizácie Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný
val 20, 012 42 Žilina.
c)

dňom 30. 11. 2020
1. doc. Mgr. art. Františka Výrostka z funkcie riaditeľa organizácie Slovenské komorné
divadlo Martin, Divadelná ul. č. 1, 036 80 Martin,
2. Mgr. Mgr. art. Vladislava Zabela z funkcie riaditeľa organizácie Kysucká galéria
v Oščadnici, Oščadnica 13, 023 01 Oščadnica,
3. PhDr. Martina Krupu z funkcie riaditeľa organizácie Liptovské múzeum
v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok.

Výsledok hlasovania 6:

Za: 49 hlasov, proti: nikto,

8

zdržalo sa: 4 hlasy.

K bodom 9 a 10
Riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK (ďalej len ,,riaditeľka odboru
ekonomického“) predložila Správu o dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu
Žilinského samosprávneho kraja v roku 2020. Doplnila, že uznesenie je doplnené o zrušenie
výziev na dotácie regionálne a participatívne. Táto správa obsahuje informácie
o predpokladaných dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu Žilinského
samosprávneho kraja na základe dostupných informácií zo zverejnenej makroekonomickej
prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, prognózy
vypracovanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a identifikovaných negatívnych vplyvov a
rizík na finančnú situáciu kraja. Presný vplyv makroekonomickej prognózy na odhad daní a
odvodov bol predmetom rokovania Výboru pre daňové prognózy 16. apríla 2020. K termínu
predloženia tejto dôvodovej správy na rokovanie Finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK
dokument nebol zverejnený. Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky
Ministerstva financií SR aktualizovanej dňa 15. apríla 2020 možno očakávať, že globálna
pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19 prinesie slovenskej ekonomike v
roku 2020 recesiu na úrovni 7,2 %, čo je základný scenár uvažujúci s pandémiou v trvaní dva
mesiace. Podľa prognózy, v druhej polovici roka 2020 začne ekonomika postupne ožívať a
vytlačí rast HDP v roku 2021 na 6,8 %. Riziká prognózy sú negatívne, sú zohľadnené
v alternatívnych scenároch. Neistá dĺžka pandémie, jej predĺženie alebo opakované návraty
ochorenia môžu ekonomický prepad výrazne prehĺbiť. Podľa prvého rizikového scenára, ktorý
predpokladá trvanie pandémie tri mesiace, dôjde k prehĺbeniu poklesu HDP v roku 2020 na 12,5 % a slovenská ekonomika dobehne úroveň z roku 2019 na prelome rokov 2021 a 2022.
Druhý rizikový scenár uvažuje s trvaním pandémie síce len 2 mesiace, ale oživenie ekonomiky
bude pomalšie než v prognóze, napr. pre dodatočné vlny ochorenia. To bude znamenať v roku
2020 recesiu na úrovni -11,4 % HDP, pričom ešte v roku 2023 bude ekonomika 2,5 % pod
úrovňou roku 2019. Celkový vplyv aktualizácie makroekonomickej prognózy na daňové
základne je negatívny. Výpadok výnosu zaznamenajú všetky dane. Keďže samosprávne kraje
sú odkázané iba na príjmy vyplývajúce z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb
(DPFO), výpadok výnosu tejto dane podľa scenárov Inštitútu finančnej politiky či Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť bude mať výrazne negatívny dopad na finančnú situáciu
samosprávnych krajov. Na základe očakávaného vývoja vo finančnej situácii ŽSK, pristúpili
sme k prehodnoteniu výdavkov z rozpočtu v roku 2020 s návrhmi opatrení, ako sú stručne
uvedené nižšie. Kvantifikáciu opatrení na zníženie výdavkov rozpočtu, zvýšených výdavkov
na protipandemické opatrenia, ako i výpadkov príjmov z dôvodu zavedených opatrení štátu
v jednotlivých oblastiach s dopadom na rozpočet ŽSK, budeme priebežne monitorovať
a vyhodnocovať. Taktiež predložila návrh k Uzavretiu dodatku k Zmluve o úvere č. 123/CC/17
medzi ŽSK a SLPS, a. s. o zmene splátkového kalendára úveru (odklad splátok istiny úveru
v roku 2020). Z dôvodu očakávaného negatívneho dopadu, ktorý bude mať výpadok DPFO na
finančnú situáciu Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s pandémiou koronavírusu,
požiadali sme jedného z veriteľov, Slovenskú sporiteľňu, a.s. o odklad splátok istiny úveru
v roku 2020 v celkovej výške 1 990 000 EUR dodatkom k úverovej zmluve. Účelom
uzatvorenia dodatku k Zmluve o úvere o zmene splátkového kalendára je zabezpečiť finančné
prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti s plnením základných funkcií
samosprávneho kraja a predísť prípadnému omeškaniu so zaplatením záväzku Žilinského
samosprávneho kraja voči Slovenskej sporiteľni, a.s.
Predsedníčka otvorila spoločnú rozpravu k týmto dvom bodom.
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Do rozpravy sa prihlásili: Ľubomír Kubáň, Igor Janckulík, Zdenko Kubáň, Ľubomír
Bechný, Rudolf Urbanovič, Karol Javorka, Jozef Grapa, Branislav Tréger, František Výrostko,
Jozef Cech a Martin Šenfeld.
Poslanci požiadali o zaslanie aktualizovanej prezentácie o čerpaní výdavkov.
Podpredseda Igor Janckulík podal procedurálny návrh hlasovať o Správe o dopadoch
pandémie a zrušení reagionálnych a participatívnych dotáciách zvlášť.
Predsedníčka dala hlasovať o predloženom procedurálnom návrhu Igora Janckulíka.
Výsledok hlasovania 7:

Za: 24 hlasov, proti: 9 hlasov,

zdržalo sa: 17 hlasov.

Skonštatovala, že procedurálny návrh nebol prijatý. Následne dala hlasovať
o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie 10/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. b e r i e n a

vedomie

správu o dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu Žilinského samosprávneho
kraja v roku 2020,
2. z r u š u j e
a) 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, prijaté Uznesením 13/16 zastupiteľstva
z 27. januára 2020,
b) 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, prijaté Uznesením 14/16 zastupiteľstva
z 27. januára 2020.
Výsledok hlasovania 8:

Za: 38 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: 11 hlasov.

Uznesenie 11/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje
uzavretie dodatku k Zmluve o úvere č. 123/CC/17 uzatvorenej medzi Žilinským
samosprávnym krajom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. dňa 19.3.2014 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 8.12.2014, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 1.6.2015 a v znení Dodatku č. 123/CC/17 –
D3 zo dňa 24.2.2017 (ďalej len Zmluva o úvere), predmetom ktorého je zmena splatnosti
dvoch splátok istiny splátkového úveru, a to splátky splatnej k 30.4.2020 vo výške
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995 000,- eur a splátky splatnej k 31.10.2020 vo výške 995 000,- eur tak, že o tieto sumy,
spolu vo výške 1 990 000,- eur, bude zvýšená posledná splátka istiny splátkového úveru
splatná dňa 31.3.2034,
2.

splnomocňuje
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
na podpis dodatku k Zmluve o úvere s predmetom dodatku v zmysle bodu 1. tohto
uznesenia.

Výsledok hlasovania 9:

Za: 51 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: 2 hlasy.

K bodu 11 a 12
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK (ďalej len ,,riaditeľka odboru sociálnych
vecí“) predložila Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského
samosprávneho kraja číslo 20/ 2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti
subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja. Informovala, že prijatím zákona NR SR č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii), je potrebné zosúladiť Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho
kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území
Žilinského samosprávneho kraja s dotknutým zákonom proti byrokracii. Vo VZN 20/2010 v Čl.
III sa bod (7) nahrádza novým znením, nakoľko doklady, ktoré bolo potrebné k žiadosti
o finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
predložiť, boli kópie dokladov, ktoré si ŽSK v zmysle zákona o byrokracii už overuje v jemu
prístupných informačných systémoch a informačných systémoch verejnej správy (napr. kópia
dokladu o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na zdravotnom poistení a pod.). Ďalej
predložila návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho
kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na
základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja. Informovala, že podobne ako pri
predchádzajúcom návrhu ide o zmenu na základe prijatia zákona NR SR č. 177/2018 Z. z.
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže.
Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženým návrhom uznesení.
Do rozpravy sa prihlásil podpredseda Milan Laurenčík.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala spoločne hlasovať o predložených návrhoch
uznesení.
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Uznesenie 12/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území
Žilinského samosprávneho kraja.

Uznesenie 13/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho
kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 54 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 13
Riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Janka Školová (ďalej len riaditeľka odboru
školstva a športu“) predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja, ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Uviedla, že pôvodné VZN ŽSK
č. 9/2007, ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích
zariadení ako vecne príslušných prvostupňových správnych orgánov, si vzhľadom na viaceré
zmeny legislatívnych predpisov vyžaduje aktualizovať odkazy na právne normy, z ktorých sa
vychádza pri prijímaní žiakov do školských zariadení (centrum voľného času, školský internát,
školská jedáleň a výdajná školská jedáleň); upraviť a aktualizovať postup pri vydávaní
rozhodnutí o prijatí do školských zariadení; upraviť pomenovania školských zariadení podľa
platných legislatívnych predpisov; upraviť náležitosti konania vo veciach prijímania žiaka do
školského zariadenia. Pôvodné VZN upravovalo rozhodovanie riaditeľov školských výchovnovzdelávacích zariadení, ktorými sú podľa § 113 školského zákona školský internát a centrum
voľného času. Nové VZN naviac zahŕňa aj rozhodovanie riaditeľov školských účelových
zariadení, ktorými sú v zmysle § 137 školského zákona zariadenia školského stravovania –
školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia. Upozornila, že na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých
hlasov.
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Uznesenie 14/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. júna 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 64/2020, ktorým sa upravuje
rozhodovanie riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 54 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 14
Riaditeľka kancelárie predsedníčky Mgr. Miriam Šuteková predložila návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda. Inštitút
referenda v podmienkach samosprávneho kraja upravuje zákon č. 302/2001 Z. z.
o samosprávne vyšších územných celkov v. z. n. p. v ustanoveniach § 15. Toto ustanovenie
zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných celkov v. z. n. p vo všeobecnosti
upravuje len základné podmienky organizácie referenda na území samosprávneho kraja a
situácie, kedy je konanie referenda obligatórne dané. Podrobnosti o organizácii referenda
samosprávneho kraja príslušný zákon ponecháva na jednotlivých samosprávnych krajoch, t.z.
toto VZN je podľa § 15 ods. 8 obligatórnym všeobecne záväzným nariadením, t.j. takým, ktoré
kraj musí prijať a regulovať v ňom vymedzený okruh kompetencií samosprávy. Táto povinnosť
je zákonom daná, pričom Žilinský samosprávny kraj doposiaľ nemal predmetné VZN prijaté.
Samotné členenie VZN kopíruje logickú a časovú postupnosť krokov pri vyhlásení, príprave
miestneho referenda, spôsobe konštituovania okrskových komisií, obvodových komisií
a volebnej komisie samosprávneho kraja, samotný priebeh referenda, spôsob hlasovania v ňom,
zistenia a vyhlásenia výsledkov referenda. Dopad na rozpočet pri organizácii referenda
Žilinského samosprávneho kraja je pri súčasných cenách cca. 500 000 €. Táto suma pozostáva
z odmien členov jednotlivých komisií a odvodov do poisťovní, z tlače volebných lístkov,
roznášania pozvánok, označenia volebných miestností, z cestovného, stravného, nákladov na
PHM a nákladov na školenia. Doplnila, že pri spracovaní tohto materiálu sme spolupracovali
s Košickým a Trnavským samosprávnym krajom.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 15/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 65/2020 o organizácii
referenda.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 53 hlasov, proti: nikto,
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zdržalo sa: nikto.

K bodu 15
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ing. Ján Pavlík, PhD. (ďalej len ,,riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) predložil Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja. Uvedeným návrhom sa mení spôsob vytvorenia komisie pre
pridelenie dotácií v dotačnom programe Tematické dotácie. Text Všeobecne záväzného
nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN“) obsahuje v čl. XVI ods. (7) pravidlo na
vytvorenie komisie pre pridelenie dotácií: „Komisia pre pridelenie dotácií sa zriaďuje v súlade
s Čl. XV. ods. (2) tohto VZN.“ Toto pravidlo odkazuje na vytvorenie 5 regionálnych komisií
pre pridelenie dotácií. Na základe návrhu bude komisia zložená z 13 členov, po dvoch členoch
z každého regiónu, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, riaditeľ odboru ekonomického
a zamestnanec vecne príslušného odboru Úradu ŽSK. Týmto zložením bude zaručené
rešpektovanie odlišností a potrieb každého z regiónov ako aj zameranie konkrétnej výzvy na
oblasti, pre ktoré regionálny princíp použitia finančných prostriedkov nie je prioritným
spôsobom hodnotenia žiadostí. Zároveň bude aj samotná práca komisie jednoduchšia
a flexibilnejšia. Doplnil, že návrh bol konzultovaný a vypracovaný v spolupráci so zástupcami
poslaneckých klubov.
Predsedníčka otvorila rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Jozef Grapa.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 16/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019
o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 53 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 16
Riaditeľ odboru správy majetku a investícií Ing. Peter Mrvečka (ďalej len ,,riaditeľ
odboru správy majetku a investícií“) predložil návrh Uznesenia 1 a 2 a oboznámil poslancov
s jeho obsahom.
Riaditeľ odboru dopravy Ing. František Duračinský (ďalej len ,, riaditeľ odboru
dopravy“) predložil návrh Uznesenia 3 a oboznámil poslancov s jeho obsahom.
Riaditeľka odboru zdravotníctva (ďalej len riaditeľka odboru zdravotníctva“) predložila
návrh Uznesenia 4 a oboznámila poslancov s jeho obsahom.
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Podpredseda Peter Dobeš otvoril rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať
o predložených návrhoch uznesení a upozornil, že na prijatie častí 10., 11., 12., a 13. Návrhu
Uznesenia 1, Uznesenia 2 a Uznesenia 4 je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov, t. j. minimálne 35 hlasov poslancov.

Uznesenie 17/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie kanalizácie na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Liešno, obec Liešno, okres Turčianske Teplice,
zapísanom na LV č. 281 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. 426 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13908 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 kanalizácie
v rámci stavby: „Odkanalizovanie obcí Budiš, Dubové, Jasenovo, Liešno, Rudno,
Kaľamenová“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou
projektantkou Ing. Dulovou v mesiaci 11/2015,
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
kanalizácie alebo jej 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 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:
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zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a elektrickej
NN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Hliník nad
Váhom, obec Bytča, okres Bytča, zapísanom na LV č. 258 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. 1010/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3731 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
a elektrickej NN prípojky k pozemku parc. KN-C č. 381 v rámci stavby: „Prestavba,
prístavba a stavebné úpravy rodinného domu“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Chobotom a Ing.
Miloslavom Remišom 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 a elektrickej NN prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ing. Enrik Podhorský rod. Podhorský, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku
parc. KN-C č. 381 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 753 m2 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.
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 elektrickej NN prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Hliník nad Váhom, obec Bytča,
okres Bytča, zapísanom na LV č. 258 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. 1010/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3731 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 elektrickej NN
prípojky k pozemkom parc. KN-C č. 375/1, KN-C č. 380 v rámci stavby: „Nová
elektrická prípojka pre novost. Rod. Domu Bytča – Hliník nad Váhom 351“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom
Jozefom Vrábelom v mesiaci 4/2015,
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 NN prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Marián Dodek rod. Dodek, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemkov parc. KN-C
č. 375/1 záhrada o výmere 849 m2, parc. KN-C č. 380 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 414 m2 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.
4. 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 zrekonštruovanú VN prípojku v rámci stavby
„Navýšenie výkonu a rekonštrukcia murovanej transformačnej stanice 274/ts/trstenáelkond a VN prípojky“ 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 (4 m2) geometrického plánu č. 23/2019,
vyhotoveného dňa 02.09.2019 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 02.09.2019, úradne overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č.
G1- 405/2019 dňa 02.10.2019,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, IČO: 36 382 841.
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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 VN 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 VN prípojky alebo jej časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 10,00 €.
-

5. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a elektrickej NN prípojky
v rámci stavby „RODINNÝ DOM POLONEC“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku
v kat. území Žabokreky, obec Žabokreky, okres Martin, zapísaný na LV č. 1214 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
parc. KN-E č. 1012/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1760 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (21 m2) geometrického plánu č. 158/2019,
vyhotoveného dňa 27.11.2019 spoločnosťou GEONET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin,
IČO: 36 424 706, Ing. Jozefom Rišianom, autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom PhD.
dňa 28.11.2019, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G11264/2019 dňa 09.12.2019,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


Jakub Polonec rod. Polonec, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č.
268/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1161 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho
vlastníka tohto pozemku.

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

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

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 109,00 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 115/2017, ktorý vyhotovil znalec Ing. Roman Barbuščák, Turčianske
Kľačany 25, 038 61 Vrútky.
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6. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na dobu neurčitú na
zaťaženom pozemku v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, ktorý je t.č. zapísaný na LV č.
9863 v prospech vlastníka: ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., Mydlárska 7/A, 010 01
Žilina, IČO: 46165941 ako: parcela KN- C č. 1823/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2462 m2, ktorému právu zodpovedá povinnosť každého vlastníka zaťaženého pozemku ako
povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku:
-

výkon práva vstupu a prechodu peši a výkon práva vjazdu, prejazdu, zastavenia a státia
motorovými, nemotorovými vozidlami a technickými zariadeniami na nevyhnutne
potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s údržbou, opravou, zmenou,
rekonštrukciou oprávnených nehnuteľností a v súvislosti s umiestňovaním a presunom
umeleckých predmetov a inventára slúžiacim oprávneným nehnuteľnostiam,

to všetko v rozsahu podľa dielu č. 1 (163 m2), ktorý je vymedzený geometrickým plánom č.
7/2020 vypracovanom dňa 18. 02. 2020 vyhotoviteľom: Ing. Emília Rybárska, geodetické
práce, A. Kmeťa 13, Žilina, IČO: 36 97 5907 na vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez
parc. KN - C č. 1823/6, autorizačne overeného Ing. Emíliou Rybárskou dňa 19.02.2020,
úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. G1- 355 /2020 dňa
03.03.2020,
v prospech každého vlastníka oprávnených nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žilina, obci Žilina, okrese Žilina, zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu
Žilina, katastrálneho odboru na liste vlastníctva (LV) č. 6194 ako:
- stavba s. č. 996, druh stavby: 11, - DOM (budova Považskej galérie umenia v Žiline)
postavená na pozemku – parcele KN- C č. 1825, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1213 m2
- pozemok – parcela KN- C č. 1825, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1213 m2
Za zriadenie vecného bremena zaplatí Žilinský samosprávny kraj ako oprávnený z vecného
bremena povinnému z vecného bremena celkovú jednorazovú odplatu vo výške, ktorá
bude určená v znaleckom posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 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 odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
v rámci stavby „IBV Rosina – Ciba – Technická infraštruktúra, objekty SOO1, SOO2“ na
dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Rosina, obec Rosina, okres Žilina, zapísaný
na LV č. 881 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. 1676 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1482 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 1 (2 m2) geometrického plánu č. 33353069-019/2019,
vyhotoveného dňa 11.12.2019 spoločnosťou GEODAT, Ing. Albín Kolek, Bytčická 16, 010 01
Žilina, IČO: 33 353 069, autorizačne overeného Ing. Albínom Kolekom dňa 11.12.2019,
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úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. G1-2641/2019 dňa
20.12.2019,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Ing. Peter Ciba rod. Ciba, nar. xxx, bytom xxx ako vlastníka pozemku parc. KN-C č.
1029/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho
vlastníka tohto pozemku.

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

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

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 32,18 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 12/2020, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Ďuriš, Višňové 741, 013 23
Višňové.
8. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na vybudované vodovodné potrubie v rámci stavby
„Vrútky – ul. Sv. Cyrila a Metoda – rekonštrukcia vodovodu“ na dobu neurčitú na
zaťaženom pozemku v kat. území Vrútky, obec Vrútky, okres Martin, zapísaný na LV č. 3891
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. 4333 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6539 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 10 (73 m2) geometrického plánu č. 146/2019,
vyhotoveného dňa 24.12.2019 spoločnosťou GeoCube, s.r.o., M.R.Štefánika 12, 036 01 Martin,
IČO: 51 679 299, Ing. Matejom Kubíkom, autorizačne overeného Ing. Matejom Kubíkom dňa
24.12.2019, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G15/2020 dňa 24.01.2020,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


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

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

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodného
potrubia 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 vodovodného potrubia alebo jeho
častí.

Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 177,39 €, stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 8/2020, ktorý vyhotovila znalkyňa Ing. Emília Rybáriková, M.R.
Štefánika 939/23, 038 53 Turany.
9. 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 zrealizovanú vzdušnú elektrickú VN
prípojku v rámci stavby „HORNÝ HRIČOV PARC. č. 814/59 IBV – 4 RD RODINNÝ
DOM – 3 BJ“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Horný Hričov, obec
Horný Hričov, okres Žilina, zapísaný na LV č. 1312 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
- parc. KN-E č. 1166/4 ostatná plocha o výmere 18143 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu podľa dielu č. 35 (329 m2) geometrického plánu č. 4735514050/2019, vyhotoveného dňa 16.12.2019 Ing. Ján Sýkora – GEODET, Kľače 123, 013 19 Kľače,
IČO: 47 355 140, autorizačne overeného Ing. Jánom Sýkorom dňa 17.12.2019, úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. G1 - 14/2020 dňa
14.01.2020,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.

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 vzdušnej
elektrickej VN prípojky vrátane ochranného pásma,
vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom vybudovania, užívania, kontroly,
opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia vzdušnej elektrickej VN
prípojky alebo jej častí.

10. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
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novovytvorený pozemok:
- parc. KN-C č. 204/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2,
v kat. území Benice, obec Benice, okres Martin, ktorý vznikol oddelením od pôvodného
pozemku parc. KN-C č. 204 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5908 m2, zapísaného na
LV č. 99 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. 5/2020, vyhotoveného Bc. Serdelom Petrom
geodetické práce, Hodžova 3861/16, 036 01 Martin, IČO: 41 530 802 dňa 20.02.2020,
autorizačne overeného Ing. Evou Jadroňovou dňa 21.02.2020, úradne overeného Okresným
úradom Martin, katastrálnym odborom, žiadateľovi – kupujúcemu:
-

Obec Benice, Obecný úrad Benice č. 69, 038 42 Príbovce, IČO: 00 647 373
za kúpnu cenu 1,00 €.

Odôvodnenie:
Obec Benice v zastúpení Ing. Milanom Remšíkom – starostom obce doručila Žilinskému
samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 204/13
za účelom vybudovania chodníka pre chodcov v obci Benice.
Odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávanej nehnuteľnosti jej nadobúdateľom (Obcou Benice) len ako chodník pre chodcov,
ktorý je potrebný vybudovať z dôvodu bezpečného prechodu popri krajnici komunikácie II.
triedy.
11. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom predaja tohto majetku:
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k zámeru predaja časti pozemkov:
-

parc. KN-C č. 1157 ostatná plocha o výmere 11458 m2,
parc. KN-C č. 1169/1 ostatná plocha o výmere 5970 m2,

zapísaných v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,
IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa
104, 010 01 Žilina, na LV č. 612 v k.ú. Kláštor pod Znievom, obec Kláštor pod Znievom,
okres Martin, žiadateľovi – budúcemu kupujúcemu:
-

Obec Kláštor pod Znievom, Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43
Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733
za kúpnu cenu 1,00 €.
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Odôvodnenie:
Obec Kláštor pod Znievom v zastúpení Mgr. Erikou Cintulovou – starostkou obce doručila
Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o odkúpenie časti pozemkov parc. KN-C č. 1157,
1169/1 za účelom vybudovania chodníka pre chodcov v obci Kláštor pod Znievom.
Odpredaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude podmienený využívaním
predávaných nehnuteľností jej nadobúdateľom (Obcou Kláštor pod Znievom) len ako chodník
pre chodcov, ktorý je potrebný vybudovať z dôvodu bezpečného prechodu popri krajnici
komunikácie III. triedy.
12. s c h v a ľ u j e
trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9 ods. 3
písm. a) a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov za účelom zámeny
1. nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48,

011

09 Žilina, IČO: 37 808 427
a) novovytvorené pozemky
 parc. KN – C č. 845/117 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2,
 parc. KN – C č. 845/118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2,
ktoré vznikli oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 845/1 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 44747 m2 v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín,
zapísaný na liste vlastníctva č. 994 na základe geometrického plánu č. 45564604-5/2020,
vyhotoveného Ing. Michalom Dibdiakom, Nemocničná 3100/95, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
45 564 604 dňa 24.01.2020, autorizačne overeného Ing. Michalom Dibdiakom dňa 24.01.2020,
úradne overeného Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 07.02.2020 pod
č. G1-61/2020,
2. za nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2,

026 01 Dolný Kubín, IČO: 00 314 463:
a) novovytvorený pozemok


parc. KN – C č. 1881/86 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 301 m2,

ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-E č. 1881/15 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7211 m2 v kat. úz. Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín,
zapísaný na liste vlastníctva č. 84 na základe geometrického plánu č. 45564604-6/2020,
vyhotoveného Ing. Michalom Dibdiakom, Nemocničná 3100/95, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
45 564 604 dňa 28.01.2020, autorizačne overeného Ing. Michalom Dibdiakom dňa 28.01.2020,
úradne overeného Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom dňa 06.02.2020 pod
č. G1-62/2020.
Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania.
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Odôvodnenie:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Dolný Kubín sa uskutočňuje za účelom vzájomného usporiadania
vlastníckych vzťahov k pozemkom.
 Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sú
pozemky o celkovej výmere 301 m2, ktoré v súčasnej dobe tvoria pozemky pod chodníkmi
a vybudovanou zástavkou MHD (vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín) v kat. úz. Dolný
Kubín.
 Predmetom zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Dolný Kubín je novovytvorený
pozemok o celkovej výmere 301 m2, ktorý sa nachádza pod cestou tretej triedy č. III/2246
v kat. úz. Dolný Kubín využívaný správcom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemok v rozsahu potreby na údržbu a prevádzku
uvedenej cesty.
13. s c h v a ľ u j e
A) trvalú prebytočnosť nasledujúceho majetku Žilinského samosprávneho kraja
na základe čl. 10 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Žilina, obec Žilina, okres Žilina zapísané
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na
liste vlastníctva (LV) č. 6194 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského
48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Považská galéria umenia v Žiline,
Štefánikova 2, Žilina, IČO: 36 14 51 90
ako:
a) stavba bez s. č., druh stavby: 18, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 - Národná
kultúrna pamiatka - CIACHOVŇA postavená na pozemku - parcele KN- C č.
1823/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 651 m2
b) pozemok - parcela KN- C č. 1823/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 651
m2
B) spôsob naloženia s vyššie uvedeným trvale prebytočným majetkom – predaj za kúpnu
cenu vo výške určenej podľa znaleckého posudku č. 217/2019 zo dňa 15. 10. 2019, ktorý
vypracoval znalec: Ing. Zuzana Ponechalová, Školská 1136/45, 013 01 Teplička nad
Váhom vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vrátane spoločenskej
hodnoty: stavba „ciachovne“ bez súpisného čísla druh ch.n. 201 (národná kultúrna
pamiatka) na prac. č. 1823/3 s pozemkom parc. č. 1823/3 k. ú. Žilina pre účel prevodu
vlastníckych práv, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností navýšená
o historickú (spoločenskú) hodnotu na celkovú sumu 557 000,-- EUR.
C) predaj vyššie uvedeného trvale prebytočného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov:
kupujúci: ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., so sídlom Mydlárska č. 7/A, 010
01 Žilina, IČO: 46 165 941
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kúpna cena:
557 000,-EUR (slovom: päťstopäťdesiatsedemtisíc eur)
pozostávajúca zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností – 308 000,- € a historickej
(spoločenskej) hodnoty – 249 000,- €
platobné podmienky:
a) prvá časť kúpnej ceny ktorá zodpovedá sume všeobecnej hodnoty budovy NKP
Ciachovňa, vo výške 308 000,-- EUR (slovom: tristoosemtisíc eur ) bude zaplatená
jednorazovo do 30 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet ŽSK
b) druhá časť kúpnej ceny, ktorá zodpovedá sume historickej (spoločenskej) hodnoty
budovy
NKP
Ciachovňa,
vo
výške
249 000,-EUR
(slovom:
dvestoštyridsaťdeväťtisíc eur) bude zaplatená bezhotovostným prevodom na účet
ŽSK v mesačných splátkach rovnomerne rozložených na obdobie 3 (troch)
rokov, ktoré začne kupujúci splácať od prvého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne kúpna zmluva účinnosť.
V prípade, ak niektorá splátka druhej časti kúpnej ceny za predmet kúpy nebude
uhradená riadne a včas podľa Splátkového kalendára, ktorý bude tvoriť prílohu
kúpnej zmluvy, stráca kupujúci výhodu splátok a druhá časť kúpnej ceny za predmet
kúpy sa stane splatnou naraz a v celej výške;
to všetko, ak budú pred predajom alebo zároveň s predajom súčasne splnené
tieto podmienky:
a) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom kultúry SR si neuplatní zákonné
predkupné právo v zmysle § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov.
b) Spoločnosť: Stredoslovenská energetika Holding, a.s. so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, IČO: 36 403 008 si neuplatní zmluvné predkupné právo v zmysle článku
9 Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva, ktorú uzavrela dňa 07.
10. 2014 v postavení predávajúceho so Žilinským samosprávnym krajom
v postavení kupujúceho za kúpnu cenu 13 201,-- EUR.
c) Kupujúci bude ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy zapísaný v Registri partnerov
verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
d) Spolu s kúpnou zmluvou bude medzi ŽSK a spoločnosťou ISTROFINAL
ELEKTRÁRNE, s.r.o. uzavretá Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej
predmetom bude odplatné zriadenie vecného bremena – práva prístupovej cesty
v prospech ŽSK ako vlastníka budovy Považskej galérie umenia v Žiline
a pozemku, na ktorom je budova postavená, pričom toto vecné bremeno bude
zaťažovať pozemky vo vlastníctve spoločnosti ISTROFINAL ELEKTRÁRNE,
s.r.o. za účelom údržby, opravy, zmeny, rekonštrukcie oprávnených nehnuteľností
a v súvislosti s umiestňovaním a presunom umeleckých predmetov a inventára.
Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená vo výške podľa znaleckého
posudku.
e) Spolu s kúpnou zmluvou bude medzi
spoločnosťou ISTROFINAL
ELEKTRÁRNE, s.r.o., v postavení záložného dlžníka a ŽSK v postavení
záložného veriteľa uzavretá Zmluva o zriadení záložného práva, ktorou sa zriadi
na zabezpečenie pohľadávky ŽSK na riadne a včasné zaplatenie druhej časti kúpnej
ceny vo výške 249 000,-- EUR záložné právo v prospech ŽSK ako záložného
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veriteľa, ktoré bude zaťažovať vyššie uvedené kupované nehnuteľnosti – stavbu
Ciachovne a pozemok pod Ciachovňou - parcela KN- C č. 1823/3 v kat. území
Žilina (predmet zálohu).
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Budova NKP Ciachovne sa nachádza v areáli bývalých elektrární, v mestskom
vnútrobloku. Budovy bývalých elektrární, ako aj pozemky pod nimi a pozemky vo
vnútri areálu sú vo vlastníctve kupujúceho. Prístup k budove NKP Ciachovňa je
teda možný iba cez pozemky vo vlastníctve kupujúceho. ŽSK totiž kúpil v r. 2014
budovu NKP Ciachovňa od SSE, a.s. bez zmluvne zriadeného práva prístupovej
cesty k budove.
Kupujúci má stavebný zámer (t.č. vo fáze právoplatne vydaného územného
rozhodnutia a pred začatím stavebného konania) na revitalizáciu celého bloku
elektrární, pričom vo vnútrobloku, v ktorom sa nachádza aj budova Ciachovne
plánuje vybudovať podzemné garáže.
ŽSK má spracovanú PD na rekonštrukciu Ciachovne aj vydané právoplatné stavebné
povolenie, avšak doteraz nenašiel finančné zdroje na tak rozsiahlu a pamiatkovo
náročnú rekonštrukciu.
Z pohľadu záchrany a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Ciachovne je
potrebné, aby sa s jej rekonštrukciou, najmä pre jej dlhodobo nevyhovujúci technický
stav, začalo najneskôr súčasne s revitalizáciou celého mestského vnútrobloku. Po
zrealizovaní výstavby Viacúčelovej blokovej zástavby – elektrárne Žilina a teda aj
zrevitalizovaní vnútrobloku, akákoľvek rekonštrukcia a obnova NKP Ciachovňa
bude veľmi náročná a budú s ňou súvisieť aj ďalšie vyvolané náklady ako napr.
zabezpečenie či opravy zrevitaliziovaného priestoru. Ak sa kupujúci stane
vlastníkom tejto národnej kultúrnej pamiatky, zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov mu budú vyplývať povinnosť
starať sa o ňu a teda aj počas výstavby podzemných garáží ju zabezpečiť tak, aby
nedošlo k jej nezvratnému poškodeniu alebo zničeniu.
Kúpna cena vo výške 557 000,-- EUR pozostáva nielen zo všeobecnej hodnoty
budovy NKP Ciachovňa a pozemku pod ňou (308 000,-- EUR) vyčíslenej podľa
znaleckého posudku, ale aj z pridanej historickej (spoločenskej) hodnoty budovy
NKP Ciachovňa
v sume 249.000 EUR. Preto sa navrhuje, aby táto historická
hodnota v sume 249 000,-- EUR bola zaplatená v splátkach rozložených na obdobie
3 (troch) rokov.
D) poverenie pre predsedníčku ŽSK, aby v mene ŽSK ako budúceho nájomcu
rokovala so spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. ako budúcim
prenajímateľa o podmienkach budúceho prenájmu priestorov v budove NKP
Ciachovňa, konkrétne miestnosti 2. nadzemného podlažia o celkovej výmere
281,41 m2 a zdieľané vedľajšie priestory o výmere 11,63 m2 za účelom ich
využitia pre potreby Žilinského samosprávneho kraja (kultúrne, spoločenské,
administratívne), ktoré budú stavebne pripravené v zmysle požiadaviek ŽSK.
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Uznesenie 18/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
nájom dočasne prebytočných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
a)

nebytový priestor o výmere 78 m2 na prízemí administratívnej budovy súpisné číslo 1855,
ktorá je postavená na pozemku parcela KN-C 7157/12, zapísaná na LV č. 3567 katastrálne
územie Liptovský Mikuláš v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina a v správe správcu: Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina. Nebytový priestor pozostáva z dvoch
kancelárií, vstupnej chodby, kuchynky, WC a kúpeľne a je k nemu prístup cez
samostatný vchod.

b)

časť stavby – oblúkovej haly – skladu, súpisné číslo 4395, ktorá je postavená na pozemku
parcela KN-C 7157/11, zapísaná na LV č. 3567 katastrálne územie Liptovský Mikuláš
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
a v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina,
o výmere 195 m2 určenej na prenájom.

c)

časť pozemku – parcela KN-C 7157/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 964 m2,
zapísanej na LV č. 3567 katastrálne územie Liptovský Mikuláš v prospech vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina a v správe správcu: Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina a to o výmere 147 m2
určenej na prenájom.

nájomcovi: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. so sídlom Pod Stráňami 4,
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 602 363
účel nájmu: na podnikanie nájomcu s tým, že predmet nájmu pod písm. a) ako kancelárske
priestory, pod písm. b) ako skladové priestory, pod písm. c) ako odstavné plochy
na parkovanie vozidiel.
doba nájmu: na dobu určitú – 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy
nájomné: 500, -- EUR bez DPH/mesiac
ďalšie podmienky nájmu: budú dohodnuté v nájomnej zmluve
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmet nájmu sa nachádza v areáli Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja – Závod
Liptov. Nájomca vlastní v susedstve areálu SC ŽSK – Závodu Liptov nehnuteľnosť –
emulgačnú stanicu – súpisné číslo 4393, ktorá je postavená na pozemku parcela KN-C 7157/3
katastrálne územie Liptovský Mikuláš, zapísaná na LV č. 5253 v prospech nájomcu. Nájomca
potrebuje predmet nájmu užívať, aby mohol využívať emulgačnú stanicu.
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Uznesenie 19/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS č. 1/2020/TU
v zmysle čl. 21 (1) B ods.1.4. písm. a) v spojení s čl. 24 ods. (4) „Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ zo dňa 27.04.2010 v znení
neskorších dodatkov :
na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 44,82 m2 nachádzajúcich sa
na 2. poschodí v budove s. č. 41 postavenej na parcele 382/4, zapísanej na LV 2525
pre katastrálne územie Turzovka, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Čadci
a následne uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom, vyhodnoteným
v zmysle týchto podmienok na dobu 10 rokov.

Uznesenie 20/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 24a Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“)
1. Predmet nájmu:
- pozemok parc. KN – C č. 332/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 702 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
- pozemok parc. KN – C č. 332/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
o celkovej výmere 1.276 m2, zapísaný na LV č. 46, katastrálne územie Liptovský
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 378 08 427.
2. Nájomca: KOLLDET s. r. o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 444 32 313
3. Účel nájmu: prenájom pozemku za účelom zvýšenia parkovacích miest pri Poliklinike
Liptovský Mikuláš
4. Doba nájmu:

určitá od 1.6.2020 do 31. 5. 2021

28

5. Nájomné: ročné nájomné za predmet nájmu vo výške 6380,-EUR/rok.
6. Ďalšie podmienky nájmu budú dohodnuté v Zmluve o nájme pozemku.
Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Obchodná spoločnosť KOLLDENT s.r.o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 44 432 313 sa
v roku 2013 stala majiteľom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 6039 pre k. ú. Liptovský Mikuláš,
a to stavby Poliklinika Liptovský Mikuláš, Jánošíkovo nábrežie 1212, postavenej na parc. KNC č. 332/1, ktorú odkúpila od Žilinského samosprávneho kraja. Uvedená stavba je
v bezprostrednej blízkosti predmetu navrhovaného nájmu – je predpoklad zlepšenia
poskytovania zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb, nakoľko záujemca má dlhodobý
záujem na usporiadaní dopravných a komunikačných napojení objektu Polikliniky Liptovský
Mikuláš a ostatných súvisiacich objektov. Tým by došlo k celkovému zlepšeniu služieb v tomto
areáli a predovšetkým jednoduchšiemu pohybu sanitiek a iných motorových vozidiel v objekte
polikliniky.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 50 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

Následne dal hlasovať o ostatných návrhoch uznesení.
Výsledok hlasovania 15:

Za: 50 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 17
Riaditeľka odboru zdravotníctva predložila Návrh na zmenu Uznesenia 18/15
zastupiteľstva z 25. novembra 2019. Informovala, že Kysucká nemocnica s poliklinikou bola
oslovená dňa 15.1.2020 Univerzitnou nemocnicou v Martine s ponukou na odkúpenie tohto
spaľovacieho zariadenia, nakoľko to ich spaľovacie zariadenie je v havarijnom stave.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, požiadala Kysucká nemocnica s poliklinikou opätovne
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja so žiadosťou o prehodnotenie prijatého
uznesenia a jeho zmenu na vyradenie neupotrebiteľného majetku a následne jeho odpredaj
v Zmysle zásad a hospodárenia s majetkom ŽSK.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 21/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 18/15 Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 25. novembra 2019
tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a zároveň jeho vyradenie z evidencie formou
predaja majetku v zmysle zákona v súlade s čl. 30 ods. 1 písm. a/ a čl. 30 ods. 3 písm. c/ Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“), a to:
Spaľovacia pyrolýzna pec typ HOVAL GG7, inventárne číslo 30041, dátum zaradenia
1.3.2008, obstarávacia cena: 1 296 687,25 €, zostatková hodnota: 551 092,42 € Ide o majetok
ŽSK v správe správcu Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 Čadca,
IČO 17335469.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 50 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 18
Riaditeľ úradu predložil Návrh na zrušenie Uznesenia 9/11 zastupiteľstva z 25. Marca
2019. Vysvetlil, že revíziou zmluvných podkladov a s tým súvisiacich príloh bolo zistené, že
samotné označenie účastníkov v pôvodnej zmluve bolo chybné, keďže požičiavateľom mal byť
Žilinský samosprávny kraj. Vzhľadom aj na neaktuálnosť súpisu hmotného majetku, ktorého
užívanie je nevyhnutné na splnenie účelu výpožičky pokladáme za vhodné upravenie
užívateľských vzťahov novou zmluvou o výpožičke s nastavením rozpisu zálohových platieb
na úhradu prevádzkových nákladov podľa pridružených meračov.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 22/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
zrušuje
Uznesenie č. 9/11 Žilinského samosprávneho kraja z 25. marca 2019 v časti týkajúcej sa
uzavretia Dodatku č.1 k Zmluve o výpožičke medzi ŽSK a SOU spoločného stravovania.
Výsledok hlasovania 17:

Za: 56 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 19
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil návrh Zmluvy a o združení finančných
prostriedkov medzi zmluvnými stranami Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí –
Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín. Cieľom účastníkov združenia je zabezpečiť finančné
prostriedky a poskytnúť súčinnosť Združeniu pri verejnom obstarávaní, projektovaní, ako aj
pri územnom a stavebnom konaní za účelom vypracovania ďalších stupňov projektovej
dokumentácie, kde bude cyklotrasa detailne smerovo a výškovo doriešená na základe
geodetického zamerania územia a všetkých aktuálnych podkladov a požiadaviek potrebných
k vydaniu územného rozhodnutia a v ďalšom stupni aj k vydaniu stavebného povolenia.
Doplnil, že ďalšie záväzky, práva a povinnosti účastníkov združenia sú bližšie špecifikované
v Zmluve o združení, ktorá tvorí súčasť tohto materiálu.
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Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženému návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Dušan Mičian a Ján Blcháč.
Poslanec Dušan Mičian navrhol pozmeňujúci návrh k uzneseniu v časti c) peňažný
vklad z pôvodnej výšky 15 000 € navýšenie o 5 000 €, čiže peňažný vklad bude 20 000 €.
Odôvodnil, že navrhnutá zmena výšky peňažného vkladu je z dôvodu čo najrýchlejšieho
vyhlásenia verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie, na ktoré nie je momentálne možné získať finančné prostriedky zo žiadneho
dotačného systému. A nakoľko rozpočty zainteresovaných obcí sú maximálne napäté, budú
musieť značnú časť prostriedkov zafinancovať mestá Kysucké Nové Mesto a Žilina zo svojich
rozpočtov.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca
Dušana Mičiana.
Výsledok hlasovania 18:

Za: 52 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: 2 hlasy.

Predsedníčka skonštatovala, že pozmeňujúci návrh bol prijatý a následne dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.

Uznesenie 23/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

Zmluvu o združení, ktorá bude uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Žilinský samosprávny kraj
a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín.

b) financovanie projektovej prípravy stavby cyklotrasy budú zmluvné strany zabezpečovať'
v dvoch etapách:
I. etapa: do právoplatnosti územného rozhodnutia
(projektové práce, geodetické práce a inžinierske činnosti)
II. etapa: do právoplatnosti stavebného povolenia
(projektové práce, geodetické práce a inžinierske činnosti),
c)

peňažný vklad:
- na financovanie I. etapy vo výške 20 000,00 EUR, slovom dvadsaťtisíc eur, ktorý
prevedie na samostatný spoločný účet k tomuto účelu zriadený a to do 30 dní po ich
schválení zastupiteľstvom ŽSK v rozpočte ŽSK pre rok 2020 a po podpísaní tejto
zmluvy,
- na financovanie II. etapy - vo výške, ktorú zmluvné strany vzájomne odsúhlasia na
základe predpokladanej hodnoty zákazky II. etapy projektovej prípravy stavby
cyklotrasy; o tomto uzavrú dodatok/tky k tejto zmluve, ktorý/ktoré bude/budú vopred
schválený/é zastupiteľstvom ŽSK.

Výsledok hlasovania 19:

Za: 53 hlasov, proti: nikto,
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zdržalo sa: 1 hlas.

K bodom 20 a 21
Riaditeľ odboru správy majetku a investícií v krátkosti predložil návrh Zmluvy
o združenej investícii s mestom Martin a návrh Zmluvy o realizácii národného športového
projektu. Stručne vysvetlil, že ide o schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o združení medzi ŽSK
a mestom Martin za účelom výstavby Atletického a futbalového štadiónu. A v ďalšej časti ide
o schválenie zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 400 000 € od Slovenského atletického
zväzu.
Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženému návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ján Blcháč a Stanislav Thomka.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala spoločne hlasovať o predložených návrhoch
uznesení.

Uznesenie 24/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení, ktorá bola uzavretá dňa 17. 01. 2012 medzi ŽSK a mestom
Martin za účelom výstavby „Športového areálu ŽSK a Mesta Martin“, v súčasnosti pod
názvom stavby: „Atletický a futbalový štadión, ul. Československej armády, Martin“ .

Uznesenie 25/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 400 000,-- EUR od Slovenského atletického
zväzu, občianske združenie, so sídlom Bajkalská 7/A, Bratislava, IČO: 36063835
na výstavbu: „Atletický a futbalový štadión, ul. Československej armády, Martin“.
Výsledok hlasovania 20:

Za: 52 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 22
Predsedníčka v krátkosti predložila Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti
o poskytnutie dotácie na podporu projektu ,,Astronómia 3. tisícročia“ v rámci výzvy na
podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Uviedla, že
predmetom projektu je modernizácia technického vybavenia, čím sa zlepší kvalita
poskytovaných služieb. Doplnila, že výška žiadanej dotácie je 49 822,20 € s 10%
spolufinancovaním, čo predstavuje 5 535,80 €.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.
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Uznesenie 26/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) prípadnú realizáciu projektu „Astronómia 3. tisícročia“ v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Výsledok hlasovania 21:

Za: 51 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 23
Predsedníčka predložila návrh Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine organizácie Centrum
sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice. V krátkosti vysvetlila, že ide o zriadenie
nového druhu sociálnej služby a to Prepravná služba. Dôvodom doplnenia je pokrytie potrieb
najmä obyvateľov z okresu Turčianske Teplice dochádzajúcich do denného stacionára.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 27/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 1. mája 2020:
Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 4 Centra sociálnych služieb Horný Turiec,
Turčianske Teplice
 Doplnenie sociálnej služby: Prepravná služba
s miestom poskytovania – okres Martin a Turčianske
Teplice terénnou formou.
Výsledok hlasovania 22:

Za: 53 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodu 24
Predsedníčka predložila Správu o hospodárení zdravotníckych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019. Uviedla, že
materiál bol zaslaný a poslanci mali možnosť sa so správou podrobne oboznámiť.
Skonštatovala, že hospodárenie v minulom roku bolo efektívne, tento rok vzhľadom na situáciu
s koronavírusom budú výsledky horšie.
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Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženému návrhu uznesenia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Štefan Zelník a Rudolf Urbanovič.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 28/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja k 31. 12. 2019, vrátane vekovej štruktúry zdravotníckych pracovníkov
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Výsledok hlasovania 23:

Za: 49 hlasov, proti: nikto,

zdržalo sa: nikto.

K bodom 25, 26 a 27
Riaditeľ úradu predložil Informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom
subjekte Žilinský samosprávny kraj s názvom ,,Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori
vybraných verejných politík“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo.
Ďalej predložil Informáciu o výsledku kontroly ,,Systém ochrany a bezpečnosti údajov
vo verejnom sektore“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Informoval, že predmetom kontroly bola harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných
údajov s nariadením GDPR, finančné prostriedky vyčlenené na implementáciu povinností
a opatrení podľa nariadenia GDPR a zabezpečenie OÚ občanov v databázach a informačných
systémoch. Na základe výsledkov z kontroly zo dňa 18.11.2019, Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky uložil Žilinskému samosprávnemu kraju prijať opatrenia na odstránenie
zistení uvedených v protokole o výsledku kontroly.
Hlavný kontrolór ŽSK Ing. Ján Konušík predložil Správu o činnosti útvaru hlavného
kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2019.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala spoločne hlasovať
o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie 29/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
a)

informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom subjekte Žilinský
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samosprávny kraj s názvom „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných
verejných politík KA-27/2019/1140“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo,
b) správu o prijatí opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Uznesenie 30/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
a)

informáciu o výsledku kontroly „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom
sektore“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky,

b) správu o prijatí opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Uznesenie 31/17
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti
za 2. polrok 2019.

útvaru

Výsledok hlasovania 24:

hlavného

kontrolóra

Žilinského

Za: 51 hlasov, proti: nikto,

samosprávneho

kraja

zdržalo sa: nikto.

K bodu 28
Predsedníčka požiadala tých poslancov, ktorí majú záujem o interpeláciu, aby sa
prihlásili. Skonštatovala, že na interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva bolo odpovedané
v zmysle rokovacieho poriadku.
Prihlásil sa poslanec Dušan Lauko. Poslanec Ľubomír Kubáň avizoval, že svoju
interpeláciu sťahuje.
Poslanec Dušan Lauko sa vyjadril, že už začiatkom roka 2019 informoval o možnosti
osvetlenia Likavského hradu v k. ú. obce Likavka. Bolo mu odpovedané na túto aktivitu bude
ešte dostatok času. Požiadal o možnosť realizovať osvetlenie Likavského hradu v etapách.
V súčasnosti neďaleko hradu prebieha výstavba diaľnice D1 Ivachnová – Hubová. Navrhol, či
by sa nedala v tejto situácii, keď diaľnica je stavenisko, vybudovať v 1. etape elektrická
prípojka, ktorá by v budúcnosti slúžila ako prívod elektrickej energie na osvetľovacie telesá.
Spomenul aj skutočnosť, že ak sa tento úsek diaľnice dokončí, bude to omnoho náročnejšie
dohodnúť sa s Národnou diaľničnou spoločnosťou. O tejto skutočnosti informoval aj starostu
obce Likavka Ing. Marián Javorku, ktorý by s touto alternatívou súhlasil a samozrejme bude
nápomocný pri riešení tohto problému. Likavský hrad je dominantou Dolného Liptova a bolo
by múdre, aby sa s touto pýchou vedeli pochváliť aj do budúcna.
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V prvom kroku by bolo dobré, aby zo strany VÚC bola vyčíslená čiastka cca 3000 € na začatie
prípravných prác v podobe prípravy projektovej dokumentácie na realizáciu NN prípojky.
Predsedníčka dala do pozornosti interpelujúcemu poslancovi, že mu bude v riadnom
termíne písomne odpovedané.

K bodu 29
Predsedníčka vyzvala tých poslancov, ktorí majú záujem vystúpiť v bode rôzne, aby sa
prihlásili.
Prihlásili sa poslanci Milan Laurenčík, Martin Kapitulík, Milan Gura, Dušan Lauko a Jozef
Kavecký.

K bodu 30
Predsedníčka informovala, že ďalšie rokovanie zastupiteľstva plánuje zvolať
na 25. mája 2020 a poslanci budú informovaní akou formou sa uskutoční. Na záver poďakovala
za plynulý priebeh rokovania a zastupiteľstvo ukončila.
Žilina 11. mája 2020

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

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

Mgr. Ing. Sylvie Milová, zapisovateľka

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

PaedDr. Jaroslav Velička, overovateľ

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

Mgr. Anna Verešová, overovateľka

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

PaedDr. Peter Vons, overovateľ

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