Z Á P I S N I C A 11
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 25. marca 2019 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený – František Výrostko

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

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom na účel:
„Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie
rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji“.
Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
na
financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom
samosprávnom kraji.
Návrh na odvolanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci.
Návrh na menovanie riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
Návrh na zmenu Uznesenia 7/18 v bode 1. zastupiteľstva z 27. júna 2016.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č.
PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské
pohraničie.
Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov
riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych
a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická,
finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
Zmena uznesenia 27/10 písm. a) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
Zmena uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Vrbická 632, 031 01
Liptovský Mikuláš.
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho
kraja
k 31.
12.
2018,
vrátane
vekovej
štruktúry
vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
za 2. polrok 2018.
Interpelácie.
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21. Rôzne.
22. Záver.
K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (ďalej len
„predsedníčka“).
Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 55 poslancov
a o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadal poslanec František Výrostko. Dodala, že
poslankyňa Barbora Birnerová avizovala neskorší príchod. 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 Jozefa Marca, Jána Marosz Albína
Maslaňáka, za zapisovateľku určila Sylviu Milovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí budú
zodpovední za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému Martinu
Gazdíkovú a Danu Mintálovú.
Predsedníčka informovala poslancov, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj
návrh programu, ktorý doplnila o jeden bod s názvom: „Správa mandátovej komisie o výsledku
prešetrenia sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej – Dvorožňákovej na hlavného kontrolóra
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jána Konušíka“. Navrhla, aby tento bod bol zaradený
do programu za bod 17 s tým, že pôvodné body programu 18 – 22 sa prečíslujú na 19 -23.
Súčasne dala do pozornosti, že v rámci bodu Nakladanie s majetkom ŽSK sa rozširuje návrh
Uznesenia 1 o novú časť 12., a to konkrétne o návrh na schválenie zriadenia budúceho
odplatného vecného bremena za účelom uloženia výustného objektu a retenčnej nádrže
na pozemku v k. ú. Martin. Dodala, že návrh je potrebné schváliť na dnešnom zasadnutí, keďže
zmluvu o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť ako doklad pre vydanie vodoprávneho
povolenia pre plánovanú stavbu Atletický štadión v Martine, ktorej investorom bude Žilinský
samosprávny kraj a Mesto Martin. Návrh nebol prerokovaný v jednotlivých komisiách
z dôvodu, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica až po zasadnutiach
komisií dňa 15. 3. 2019 doručil stanovisko k návrhu zmluvy.
Predsedníčka sa opýtala, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu
rokovania. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o návrhu programu s predloženým
doplnením.

Uznesenie 1/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodu: Správa mandátovej komisie o výsledku
prešetrenia sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej – Dvorožňákovej na hlavného kontrolóra
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jána Konušíka“ za bod 17 s následným prečíslovaním
pôvodných bodov programu 18 – 22 na 19 - 23.
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Výsledok hlasovania 1:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 2
Riaditeľka Úradu Žilinského samosprávneho kraja Miriam Šuteková predložila Správu
o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019. Informovala, že
Uznesenie 3/10 v časti 2. je v plnení. Dodala, že po schválení nadobudnutia akcií Letiskovej
spoločnosti, a. s. Žilina (ďalej len „LSŽ“) nasledovalo rokovanie vlády SR, ktorá tento zámer
schválila. Následne sa skompletizovali podklady potrebné k prevodu LSŽ na samosprávny kraj
a boli zaradené do programu rokovania v Hospodárskom výbore NR SR. Zasadnutie výboru sa
uskutočnilo 21. marca 2019, kde bol návrh schválený. Následne bude NR SR hlasovať
o prevode štátneho majetku, správu predloží minister dopravy a výstavby SR. Súčasne sa
pripravuje projekt na Ministerstve hospodárstva SR, ktorý je nevyhnutou súčasťou prevodu.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje prevodové zmluvy, spoločenskú zmluvu a
štatút spoločnosti, prípadne dozornej rady a stanovy. Posledným krokom bude opätovné
rokovanie na úrovni vlády SR za účelom schválenia dokumentov. Dodala, že všetky ostatné
rozhodnutia zastupiteľstva realizuje úrad v súlade s prijatými uzneseniami.
Dodala, že Uznesenie 18/11 zo 6. júla 2015 zostáva i naďalej v plnení. V nadväznosti
na komentár, ktorý bol prerokovaný na zastupiteľstve 28. januára 2019, uviedla, že ukončenie
analytickej časti stratégie je plánované koncom apríla 2019 a v súčasnosti prebieha príprava
súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zákazky „Nový Územný plán regiónu
Žilinského samosprávneho kraja“.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Martin Kapitulík.
Poslanec Martin Kapitulík pripomenul obsah rozpravy na prechádzajúcom zasadnutí
zastupiteľstva vo veci návrhu na schválenie nadobudnutia akcií LSŽ. Zdôraznil dve podmienky
schválenia nadobudnutia akcií, a to, že o majetku LSŽ bude rozhodovať zastupiteľstvo a nie
manažment spoločnosti a verí, že sa na tomto bude intenzívne pracovať. Ďalej spomenul druhú
podmienku, že letisko bude slúžiť výhradne ako medzinárodné letisko. Požiadal, aby sa tieto
podmienky držali na pamäti a vyjadril presvedčenie, že akonáhle budú realizované potrebné
úkony, bude vec opätovne prerokovaná v zastupiteľstve.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa vyjadril, že spracovanie nového územného plánu
je veľmi dôležité aj z hľadiska výstavby nových naplánovaných cyklotrás, a preto vyjadril
potešenie z toho, že na územnom pláne pracuje a bude spracovaný v čo najkratšom čase, aby
sa problematika výstavby regionálnych cyklotrás posunula vpred.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 2/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019.
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Výsledok hlasovania 2:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodom 3 a 4
Predsedníčka predložila procedurálny návrh, aby body programu 3 a 4 boli prerokované
v spoločnej rozprave. Poslanci prejavili všeobecný súhlas.
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ján Konušík (ďalej len „hlavný
kontrolór“) predložil Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania Žilinským samosprávnym krajom na účel: „Prijatie návratnej finančnej výpomoci
od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III.
triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.“ Uviedol, že stanovisko vychádza z kontroly. Spresnil,
že úlohou kontrolnej skupiny bolo preveriť, či je splnená podmienka § 17 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a teda či stav dlhu je
do 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Informoval, že celkový stav dlhu samosprávneho kraja
k 31. 12. 2018 je 64 684 tis. €, z toho do splátky dlhu sa nezarátava suma 10 mil. €, ktorá bola
určená na predfinancovanie s poukázaním na tabuľku č. 2 stanoviska. Dodal, že skutočnosť
k 31.12. 2018 pri zohľadnení skutočných bežných príjmov do konca roka 2018 je 31,97 %,
takže prvá podmienka je splnená. Doplnil, že čo sa týka druhej podmienky, aby splátky istín
neprekročili 25 %, informoval, že splátky istín k 31. 12. 2018 predstavovali výšku 2 935 tis. €,
a skutočnosť je 2,69 %. Upriamil pozornosť na predpoklad v prípade, ak by sme vyčerpali celý
úver, teda ku koncu roka 2019 by bol stav dlhu 35,5 % a výška splátok by bola 3,26 %, teda ani
v tomto prípade by sme neprekročili stanovenú hranicu. Na záver konštatoval, že samosprávny
kraj môže prijať návratnú finančnú pomoc od Ministerstva financií SR.
Riaditeľka odboru ekonomického Katarína Gazdíková (ďalej len „riaditeľka odboru
ekonomického“) predložila návrh Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci
od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III.
triedy v Žilinskom samosprávnom kraji. Uviedla, že o úver z ministerstva vo výške
do 15 mil. € so splatnosť 10 rokov po načerpaní sa budeme uchádzať z dôvodu, že súčasné
finančné možnosti nám nepostačujú na to, aby sme dokázali zrealizovať rekonštrukciu
mostných objekt a ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo veľmi zlom, resp. v havarijnom stave.
Upriamila pozornosť na text dôvodovej správy, obsahom ktorej je popis súčasného technického
stavu ciest II. a III. triedy a mostných objektov vo všeobecnosti charakterizovaný
ako neuspokojivý. Informovala, že predpokladané náklady na rekonštrukciu sú odhadované
na 33 mil. €. Vyjadrila sa, že vzhľadom na túto situáciu sa chceme uchádzať o poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v celkovom objeme do 15 mil. €
s tým, že ministerstvo je ochotné nám ponúknuť tento úver za veľmi výhodných cenových
podmienok. Spresnila, že by išlo o bezúročnú pôžičku s nastaveným splátkovým kalendárom
po načerpaní tohto úveru. Dodala, že úver by sa čerpal minimálne do roku 2022, aby sme stihli
investície aj zrealizovať. Na záver dodala, že prijatie uznesenia, ktorým zastupiteľstvo súhlasí
s prijatím výpomoci, je jedným z prvým krokov smerujúcich k procesu schvaľovania žiadosti
a úveru na ministerstve.
Predsedníčka otvorila spoločnú rozpravu k obidvom bodom. Prihlásili sa poslancovi Ján
Podmanický, Ľubomír Kubáň. Jozef Grapa a Ján Marosz.
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Poslanec Ján Podmanický sa vyjadril, že podľa neho súčasťou predloženého materiálu
by mal byť aj konkrétny zoznam akcií, ktoré sa budú financovať z tohto úveru. Vysvetlil, že
ide o veľkú sumu, ktorou sa môže vyriešiť viacero problémov v regiónoch s mostami a cestami.
Uviedol, že pokiaľ ideme schvaľovať takýto významný úver, u ktorého je predpoklad, že bude
ministerstvom schválený tak, ako bol schválený aj v iných krajoch, myslí si, že by sme mali
trvať na tom, aby už teraz pri schvaľovaní úveru mali poslanci k dispozícií zoznam projektov,
ktoré sa majú financovať z úveru. Požiadal predsedníčku, aby tento bod rokovania stiahla
z rokovania a na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložila spolu so schvaľovaním úveru
aj zoznam jednotlivých akcií s predpokladanými nákladmi tak, aby poslanci vedeli, na aké akcie
budú úverové prostriedky použité. Vyjadril sa, že súhlasí so schválením úveru, pretože ide
o dobrú formu financovania investičných akcií, na čo nepostačuje rozpočet samosprávneho
kraja. Uviedol, že bude hlasovať za prijatie takéhoto úveru, ale súčasne požiadal poslancov, aby
trvali na tom, aby bol doložený zoznam investičných akcií.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Podmanického sa prihlásil
podpredseda Igor Janckulík a poslanci Štefan Zelník a Ján Blcháč.
Podpredseda Igor Janckulík informoval, že na komisii dopravy bola veľká diskusia
ohľadom navrhnutého úveru a aj komisia zvažovala stiahnutie materiálu z dôvodu, ktorý
pomenoval poslanec Ján Podmanický. Spresnil, že komisii rovnako chýbala prioritizácia
a zásobník projektov, ale nakoniec sa zhodli na tom, že komisia podporí predložený návrh na
vydanie súhlasu s prijatím návratnej finančnej výpomoci z ministerstva. Dodal, že toto
rozhodnutie komisie prijala z dôvodu, aby sme nestrácali čas. Vyjadril sa, že v úmysle bolo
rovnako požiadať vedenie, aby pripravili požadovaný zoznam. Uviedol, že od 1. apríla 2019
nastúpi na úrad nový riaditeľ odboru dopravy, v spolupráci s ktorým sa bude pripravovať na
prioritizácii. Informoval poslancov, že s generálnym riaditeľom Správy ciest ŽSK sú
dohodnutí, že po zimnom období, teda cca o 2 týždne, sa vykonajú prehliadky ciest
v jednotlivých regiónoch, na základe výsledkoch ktorých budú stanovené priority opráv
a rekonštrukcií. Uviedol, že bude potrebné spracovať aj nejakú diagnostiku. Na záver zdôraznil,
že snahou bude, čo najefektívnejšie použiť predmetné finančné prostriedky.
Poslanec Štefan Zelník ocenil zámer prijať bezúročnú pôžičku. Zdôraznil, že rovnako
súhlasí s odporúčaním poslanca Jána Podmanického, aby súčasťou návrhu bol aj zoznam priorít
investičných akcií, na ktoré budú použité tieto prostriedky. Vytkol, že chceme schváliť objem
finančných prostriedkov, ale na druhej strane zastupiteľstvo nemá informácie, aké stavby sa
budú realizovať z týchto zdrojov. Vyjadril názor, že schvaľovanie objemu finančných
prostriedkov bez toho, že by bolo jednoznačné, na aký konkrétny účel majú byť použité, sa
stáva nielen v doprave, ale aj v zdravotníctve a iných rezortoch. Vyjadril sa, že najprv by mal
byť spracovaný projekt s predbežnou kalkuláciou. Dodal, že pri takto závažných rozhodnutiach
by mali byť predložené aj konkrétne projekty. Na záver svojho vystúpenia opätovne zdôraznil,
že súhlasí s poslancom Jánom Podmanickým, aby bol predložený konkrétny zoznam
investičných akcií, ktoré sa budú realizovať o úverových prostriedkov.
Poslanec Ján Blcháč z hľadiska kontinuity upriamil pozornosť poslancov
na pasportizáciu ciest II. a III. triedy, ktorá bola urobená pred niekoľkými rokmi. Odporučil
spracovať aktualizáciu tejto pasportizácie, prípadne ju doplniť podľa výsledkov vykonaných
ohliadok. Vyjadril sa, že tento dokument by mohol slúžiť ako podklad pre spracovanie
prioritizácie podľa stavu ciest a mostných telies.
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Na odznené faktické poznámky reagoval poslanec Ján Podmanický. Vyjadril sa, že
samosprávny kraj fungujem už niekoľko rokov, rovnako aj Správa ciest ŽSK, ktoré podľa jeho
názoru určite disponuje zoznamom projektov, ktoré sú už realizované a ktoré na svoju
realizáciu ešte čakajú. Vyjadril názor, že rovnako musia disponovať zoznamom priorít, ktoré je
potrebné realizovať v jednotlivých regiónoch. O sebe povedal, že je laik, aj napriek tomu pozná
priority Kysúc, keďže je obyvateľom Kysúc. Odporučil existujúce podklady a informácie
zosumarizovať, prerokovať v komisii dopravy, stanoviť priority s rešpektovaním aj
regionálneho princípu a následne predložiť na rokovanie zastupiteľstva. Vyjadril sa, že toto
všetko môže byť pripravená v priebehu dvoch týždňoch, kedy môže byť zvolané zastupiteľstvo,
ktoré prerokuje komplexný materiál. Požiadal poslancov, aby neschvaľovali bianco úver,
pretože je potrebné schvaľovať konkrétne projekty k žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci. Na záver dodal, že zastupiteľstvo takúto žiadosť urgentne schváli.
Riaditeľka odboru ekonomického vysvetlila poslancom podrobnosti ohľadom procesu
podania žiadosti na ministerstvo a spôsob čerpania úveru. Uviedla, že prijatie uznesenia podľa
predloženého návrhu je prvým krokom, aby sme mohli podať žiadosť na ministerstvo a aby sa
mohli zaoberať našou žiadosťou. Zdôraznila, že keď bude úver ministerstvom schválený,
budeme postupovať štandardným postupom tak, ako pri rozpočtovaní každej inej stavebnej
akcie. Vysvetlila, že počas obdobia, kedy bude úver v štádiu schvaľovania, sme schopní si
stanoviť priority. Zdôraznil, že zapojenie prostriedkov z úveru do rozpočtu na strane príjmov,
bude následne predmetom schvaľovania v zastupiteľstve, teda každá investičná akcia
financovaná z úverových prostriedkov bude zastupiteľstvom schvaľovaná osobitne.
Poslanec Ján Podmanický poďakoval riaditeľke odboru ekonomického za vysvetlenie.
Vyjadril sa, že procesu rozumie, aj napriek tomu to nijako nebráni tomu, aby k žiadosti
o poskytnutie úveru bol priložený aj zoznam konkrétnych akcií. Zdôraznil, že pre poslancov pri
rozhodovaní o úvere je dôležitý ako podklad zoznam projektov, na ktoré budú použité úverové
prostriedky. Vyjadril názor, že by nemal byť problém doplniť zoznam a žiadosť schváli en bloc.
Predsedníčka informovala poslancov, že so súhlasom prijala stanovisko komisie
dopravy, že zoznam opráv a rekonštrukcií budú súčasťou už pri hodnotení samotného úveru.
Zdôraznila, že považuje za úplnú samozrejmosť, že zastupiteľstvo bude rozhodovať o realizácií
jednotlivých akcií. Upriamila pozornosť na dôvodovú správu k materiálu, kde je vyčíslený stav
ciest a mostov s predbežnou kalkuláciu finančných prostriedkov na ich opravu. Uviedla, že úver
nám nebude postačovať na prefinancovanie všetkých aktivít. Požiadala poslancov, aby
hlasovali za prijatie návrhu uznesenia, ktorým dávame možnosť oficiálne rokovať
s ministerstvom financií o úvere. Dodala, že odbor dopravy už pracuje na pláne opráv úsekov
ciest a mostov, ktoré budú zaradené do jednotlivých tranží čerpania rozpočtu-.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Ľubomír Kubáň. Privítal možnosť pomoci
samosprávnemu kraju zo strany ministerstva. Vyjadril názor, že podmienky úveru, ktoré sú
špecifikované v dôvodovej správe, sú veľmi korektné. Opýtal sa, kedy sa odhaduje, že dôjde
k podpisu zmluvy o nenávratnej finančnej výpomoci a či suma 15 mil. € je nemenná a záväzná
zo strany ministerstva. Upriamil pozornosť na uznesenie komisie dopravy zo 14. marca 2019,
ktorým odporučila vypracovať zásobník projektov a ich prioritizáciu v rámci plánu
rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. Požiadal toto uznesenie doplniť aj o mostné objekty.
Vyjadril sa, že predložený návrh uznesenia hodnotí pozitívne aj z dôvodu, že v rámci
interpelácií na dnešnom zasadnutí otvorí aj v mene poslancov za okres Ružomberok
problematiku nevyhovujúcich cestných objektov v Rybárpoli a v Bešeňovej. Zdôraznil, že
poslanci mali byť informovaní o stave ciest II. a III. triedy prostredníctvom predloženej správy
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za obdobie rokov 2017 – 2018, z ktorej by jednoznačne vyplynulo, ktoré cesty a mostné objekty
je potrebné prioritne rekonštruovať.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Ľubomíra Kubáňa sa prihlásil
podpredseda Igor Janckulík. Vyjadril sa, že máme k dispozícií plán investičných zámerov na
opravy ciest a rovnako poznáme stav mostov. Uviedol, že úverové prostriedky vo výške
15 mil. € sú prostriedky navyše a preto musíme pripraviť zásobník projektov. Zdôraznil, že aj
práve pre tento účel budú naplánované prehliadky stavu ciest po zimnom období.
Predsedníčka vysvetlila poslancovi Ľubomírovi Kubáňovi, že uznesenie komisie
dopravy nie je možné doplniť podľa jeho návrhu, keďže v tomto znení bolo prijaté komisiou.
Opätovne zdôraznila, že ako samozrejmú vec vnímame to, že zoznam projektov bude
pripravený na nasledujúce zastupiteľstvo. Zdôraznil, že teraz je dôležité, aby zastupiteľstvo
vyjadrilo súhlas s týmto zámerom.
Ďalší v rozprave vystúpil poslanec Jozef Grapa. Informoval, že bol to práve on, ktorý
na komisii dopravy inicioval doplniť do materiálu plán akcií, avšak potom sa na komisii
dohodli, že budú spracované aspoň kritériá na vyhodnotenie potrieb rešpektujúc nielen
technický stav, ale aj intenzitu dopravy, významnosť pre región a podobne. To, že budeme mať
k dispozícií o 15 mil. € viac, podľa neho nie je problém, len sa posunú poriadia jednotlivých
akcií. Vyjadril sa, že chápe poslancov, že ak majú zahlasovať za úver, potrebujú vopred vedieť,
čo sa plánuje zrealizovať v ich regiónoch. Uviedol, že oprave ciest sa musíme venovať nielen
z úverových zdrojov, ale pre budúcnosť je potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov,
nielen z eurofondov ale aj z vlastných prostriedkov. Informoval, že v predsedníctve ZMOS-u
sa už dlhodobo dožadujú, aby bol vytvorený cestný fond pre mestá a obce, ktoré tiež zdedili
komunikácie v dezolátnom stave. Vyjadril názor, že mestá lepšie zvládli opravu ciest
z podielových daní a z vlastných zdrojov. Poďakoval za pomoc samosprávnym krajom
zo strany ministerstva formou poskytnutia bezúročného úveru. Opätovne zdôraznil potrebu
zamyslieť sa na tým, koľko vyčleníme prostriedkov z vlastných zdrojov, pretože len úverové
prostriedky na opravu ciest a mostných telies nebudú postačovať. Zdôraznil potreby
spracovania kritérií, podľa ktorých budeme schopní transparentne rozhodnúť o prioritách.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jozefa Grapu sa prihlásili poslanci
Martin Kapitulík a Vojtech Koleják.
Poslanec Martin Kapitulík sa stotožnili s obsahom vyjadrení predrečníkov. Rovnako
ocenil prístup ministerstva. Pripomenul, že cesty, ktoré sme dostali do vlastníctva od štátu, boli
v dezolátnom stave a týmto spôsobom dokážeme aspoň trochu znížiť existujúci technický dlh.
V predloženom materiáli mu chýba stanovenie kritérií a zoznam projektov. Vysvetlil, že
zastupuje záujmy obyvateľov okresu Žilina a ťažko sa mu bude hlasovať za bianco úver, keďže
neviem, čo sa plánuje zrealizovať v žilinskom regióne. Konštatoval, že je to vecou politickej
kultúry, ako pristupujeme k takýmto záležitostiam. Vyjadril sa, že dnes bude hlasovať
za prijatie uznesenia podľa predloženého návrhu, keďže nemá záujem brzdiť proces, ale nepáči
sa mu takýto postup. Pre budúcnosť odporučil, ak sa bude zastupiteľstvu predkladať návrh na
prijatie úverových zdrojov alebo niečo obdobné, aby poslancom boli predložené informácie
o tom, koľko finančných prostriedkov sa plánuje preinvestovať v jednotlivých regiónoch a na
aké úseky. Opätovne zdôraznil, že je to vecou politickej kultúry.
Poslanec Vojtech Koleják skonštatoval, že je všeobecne známe, že stav ciest je
katastrofálny na celom území Slovenska. Privítal poskytnutú finančnú pomoc. Vyjadril názor,
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že odbor dopravy má zosumarizovaný zoznam ciest, ktorých oprav je nevyhnutná. Podľa neho
ide len o technickú záležitosť, aby zoznam bol predložený na nasledujúcom zasadnutí
zastupiteľstva. Požiadal, aby v rámci kritérií bol zachovaný regionálny princíp. Prihovoril sa,
aby štát vzhľadom k tomu, že v minulosti zanedbal starostlivosť o tieto cesty, zmenil úver na
nenávratný.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Ján Marosz. Informoval, že prof. Čelko
odprezentoval na komisii dopravy analýzu a stav ciest. Dodal, že prof. Čelko je členom
podskupiny Systém hospodárenia s vozovkami za rok 2018. Ďalej informoval, že táto
podskupina dostala v zápise úlohu, aby pripravila plán. Spresnil, že v rámci komisie dopravy
existuje podskupina, ktorá sa týmito témami zaoberá. Zdôraznil, že žiada, aby poslanci boli
prizývaní definovanie jednotlivých kritérií so zámerom, aby cesty boli opravované spravodlivo.
Na záver svojho vystúpenia sa vyjadril, že takmer všetci cesty sú v zlom, nevyhovujúcom stave,
a preto je veľmi dôležité, aby to nebolo o tom, kto si aký úsek vylobuje, ale aby všetky finančné
prostriedky a projekty sa riadili v rámci jedného transparentného plánu, podľa ktorého bude
spracovaná aj projektová dokumentácia.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Marosza sa prihlásil podpredseda
Milan Laurenčík a poslanec Ján Podmanický.
Podpredseda Milan Laurenčík informoval, že aj komisia regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a životného prostredia sa zaoberala možnosťami poskytnutia úveru a vôbec
neriešili problém, že by potrebovali konkretizovať projekty, na ktoré bude použitý. Vyjadril
názor, že je potrebné najprv vyvinúť aktivitu smerom k získaniu úveru a následne môžeme
diskutovať o tom, na čo budú použité. Dodal, že finančné prostriedky zatiaľ nemáme
k dispozícií a podľa doterajších informácií je úver určený presným rámcom na financovanie
mostných objektov a ciest II. a III. triedy. Vyjadril názor, že pre túto chvíľu sú to dostatočné
informácie a nechápe výčitky poslancov. Dodal, že o tejto veci mali podrobnejšie rokovať na
jednotlivých komisiách, kde mali dostatočný priestor na diskusiu. Na záver dodal, že dnes sme
už ďalej.
Poslanec Ján Podmanický sa vyjadril, že sú dva prístupy k riešeniu tejto témy a oba sú
legitímne. Spresnil, že jedným z nich je schválenie bianco úveru vo výške 15 mil. €
na financovanie vo všeobecnosti zadefinovaných aktivít. Druhým prístupom je, s ktorým sa
stotožňuje a rovnako aj viacerí poslanci, aby sme k žiadosti o úver predložili zoznam
konkrétnych stavebných akcií, ktoré sa budú z úverových prostriedkov financovať. Dodal, že
v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci hlasovaním. Následne predložil procedurálny návrh,
aby sa odložilo rokovanie o tomto bode až do predloženia zoznamu stavebných akcií, ktoré
budú financované z úveru. Vyjadril sa, že ak procedurálny návrh nebude schválený, nebude
hlasovať za prijatie úveru.
Predsedníčka predložila doplňujúci návrh uznesenia. Navrhla, aby návrh uznesenia bol
doplnený o časť. 3, ktorá bude znieť: „Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja žiada
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripraviť
plán obnovy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných telies.“
Predsedníčka na záver diskusie dodala, že dnes ešte nevieme, ako dopadne rokovanie
s ministerstvom, či nám bude schválený objem finančných prostriedkov, o ktorý žiadame a tiež
nevieme, v akých tranžách nám bude úver poskytnutý. Dodala, že máme ešte veľa otáznikov,
a preto bol pripravený na rokovanie zastupiteľstva materiál v podobne, ako je predložený a bol
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pripravený s maximálnou zodpovednosťou. Uviedla, že materiál, ktorý žiada poslanec Ján
Podmanický, nebolo možné z časových dôvodov stihnúť spracovať a predložiť na dnešné
zasadnutie zastupiteľstva.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásil poslanec Ján
Podmanický. Vyjadril prekvapenie z toho, prečo sa toľko bráni tomu, aby sa v krátkom čase
doplnil zoznam projektov, ktoré sa majú financovať z úveru. Rovnako vyjadril nepochopenie
s tým, že sa bráni spôsobom ako sú nezodpovedané otázky. Vyjadril názor, že suma je už
predrokovaná, vieme, že tranže budú realizované štandardným spôsobom, a preto toto
nepovažuje za dôvody, pre ktoré nie je možné predložiť poslancom zoznam investičných akcií
financovaných z úveru. Vyjadril sa, že spôsob, akým sa predsedníčka bráni predložiť zoznam,
je pre neho jasný odkaz, že nemôže hlasovať za bianco úver, ale bude hlasovať za úver
s predloženým zoznamom projektov.
Predsedníčka ukončila rozpravu.
Následne dala hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Jána Podmanického, aby bolo
odložené rokovania o tomto bode až do predloženia zoznam stavebných akcií, ktoré budú
financované z úveru. Vyjadrila sa, že k tomu, aby sme mohli oficiálne rokovania
s ministerstvom, nie je vhodné, aby tento návrh bol schválený.
Výsledok hlasovania 3:

Za: 16 hlasov,
proti: 21 hlasov,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 17 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Následne dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia k stanovisku hlavného
kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Výsledok hlasovania 4:

Za: 50 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: 2 hlasy,

V ďalšej časti dala hlasovať o svojom doplnenom návrhu uznesenia o časť 3., ktorý
predložila a ktorým zastupiteľstvo žiada predsedníčku na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva
pripraviť plán obnovy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných telies.
Výsledok hlasovania 5:

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

zdržalo sa: 5 hlasov,

Na záver dala predsedníčka hlasovať o predloženom návrhu uznesenia k súhlasu
s prijatím návratnej finančnej výpomoci od ministerstva v znení schváleného doplňujúceho
návrhu.

Uznesenie 4/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje
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prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej
Ministerstvom financií SR pre Žilinský samosprávny kraj na rekonštrukciu mostných
objektov a ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v sume
do 15 000 000 eur,
2.

splnomocňuje
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií SR
a Žilinským samosprávnym krajom,

3.

žiada
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripraviť plán obnovy a rekonštrukcie ciest
II. a III. triedy a mostných telies.

Výsledok hlasovania 6:

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

zdržalo sa: 7 hlasov,

K bodu 5
Predsedníčka predložila Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Kysucká knižnica
v Čadci. Uviedla, že návrh na odvolanie predkladá po štyroch rokoch od vymenovania
do funkcie riaditeľky v zmysle Smernice č. 96/2011 a zákona č. 302. Následne bude realizované
výberové konania, do ukončenia ktorého bude odvolaná pani riaditeľka poverená vedením
organizácie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Jozef Grapa.
Poslanec Jozef Grapa spomenul obdobie, kedy sa predmetná smernica prijímala
a spomenul aj rozsiahlu diskusiu k nej. Vyjadril sa, že postup podľa tejto smernice bol aj
záujmom médií. Pripomenul, že pred časom sme hovorili o tom, že by bolo vhodné smernicu
aktualizovať. Opýtal sa, či smernica bude naďalej platiť, alebo bude zmenená, či rušená.
Predsedníčka odpovedala, že princíp zachovávame, ale zmenu smernici pripravujeme.
Následne dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 5/11
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 30. apríla 2019
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PhDr. Janku Bírovú z funkcie riaditeľky organizácie Kysucká knižnica v Čadci,Ul. 17.
novembra 1258, 022 01 Čadca
Výsledok hlasovania 7:

Za: 51 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 6
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Krajské kultúrne
stredisko v Žiline. Uviedla, že po výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 28. 6. 2018 bol
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Mgr. Ing. Peter Ničík. Doplnila, že po uplynutí doby
poverenia, ktorá bola po vzájomnej dohode za účelom overenia činnosti a na základe
spokojnosti s výsledkami činnosti, predkladá návrh na menovanie.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Jozef Marec.
Poslanec Jozef Marec sa vyjadril, že návrh na menovanie Mgr. Ing. Petra Ničíka
do funkcie riaditeľa je dobrou voľbou.
Predsedníčka ukončila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom
uznesenia.

návrhu

Uznesenie 6/11
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. aprílu 2019
Mgr. Ing. Petra Ničíka do funkcie riaditeľa organizácie Krajské kultúrne stredisko v Žiline,
Horný val č. 20, 011 82 Žilina.
Výsledok hlasovania 8:

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

zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 7
Predsedníčka predložila Návrh na zmenu Uznesenia 7/18 v časti 1. zastupiteľstva
z 27. 6. 2016. Uviedla, že návrh sa predkladá z dôvodu požiadavky žiadateľa z dôvodu zmeny
názvu spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina na Stredoslovenská
distribučná, a. s. na základe prevodu uvedeného pozemku z vlastníctva samosprávneho kraja
do vlastníctva Mesta Liptovský Hrádok na základe zámennej zmluvy.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 7/11
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Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 7/18 v časti 1. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 27. júna 2016 tak, že bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
s ch v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženú elektrickú sieť NN káblovej prípojky
v rámci stavby „Nájomný bytový dom 68 b. j., Liptovský Hrádok“ na dobu neurčitú na
zaťažených pozemkoch v kat. území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres
Liptovský Mikuláš, zapísaných na LV č. 1498 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Stredná odborná škola
lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok, ako
-

parc. KN-C č. 473/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 883 m2 ,
parc. KN-C č. 473/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3979 m2 ,
parc. KN-C č. 473/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3507 m2

vo vyznačenom rozsahu (227 m2) podľa dielov č. 14, 18, 19 geometrického plánu č.
44552467-28/2014, vyhotoveného dňa 27.08.2014 spoločnosťou GSR3, s.r.o., geodetická
kancelária, ul. 1 mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 552 467, Ing. Soňou Rášovou,
autorizačne overeného Ing. Jurajom Popročom dňa 02.09.2014, úradne overeného Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pod č. 869/2014 dňa 30.09.2014,
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 zaťažených pozemkov, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťažených pozemkoch v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia NN káblovej prípojky vrátane ochranného pásma a jej užívania, údržby,
opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia NN káblovej prípojky alebo jej časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 1 079,39 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 69/2014, ktorý vyhotovila Znalecká organizácia PBT, s.r.o.,
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina.
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Výsledok hlasovania 9:

Za: 52 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodu 8
Riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom Elena
Sivová (ďalej len „riaditeľka odboru VO, I a NsM“) predložila návrhu Uznesenia 1 a Uznesenia
2. Oboznámila poslancov s ich obsahom.
Predsedníčka požiadala riaditeľku odboru VO, I a NsM, aby bola stručnejšia, keďže
jednotlivé návrhy boli podrobne prerokované na jednotlivých komisiách. Odporučila, aby sa
venovala doplnenému návrhu, ktorý je uvedený v časti 12. návrhu Uznesenia 1.
Riaditeľka odboru VO, I a NsM uviedla, že v doplnenej časti 12. návrhu Uznesenia 1 sa
navrhuje schváliť zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie výustného
objektu a retenčnej nádrže na pozemku v k. ú. Martin v prospech vlastníka SR – Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica v rámci plánovanej stavby „Atletický
a futbalový štadión Martin I. etapa.“
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Michal Slašťan.
Poslanec Michal Slašťan pripomenul, že pred časom na jeho návrh sa zastupiteľstvo
zhodlo na tom, že ak sa jednotlivé návrhy dôkladne prerokujú v komisiách, predkladateľ nech
návrhy prednesie už len stručne. Dodal, že súčasťou materiálu sú aj uznesenia jednotlivých
komisií. Uviedol, že návrhy, ktorý sú predkladané na dnešnom zasadnutí, boli posúdené
rezortnými komisiami bez pripomienok. Navrhol teda stručné prednesenie, aby sa zbytočne
neriešili na zasadnutí zastupiteľstva záležitosti, ktoré už boli prerokované na komisiách.
Predsedníčka ukončila rozpravu.
Najprv dala hlasovať o časti 9. a 11. návrhu Uznesenia 1, na prijatie ktorých je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Výsledok hlasovania 10:

Za: 48 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Následne dala spoločne hlasovať o zvyšných častiach návrhu Uznesenia 1 a o návrhu
Uznesenia 2.
Výsledok hlasovania 11:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: nikto,

Uznesenie 8/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje

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 prípojky na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Terchová, obec Terchová, okres
Žilina, zapísaný na LV č. 557 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. 16152/57 ostatná plocha o výmere 16863 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, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „Dom HZS Terchová – Štefanová
č. 2114“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným
projektantom Jozefom Varinskym v mesiaci 08/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vodovodnej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO:
37 879 693 ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 16154/123 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere o výmere 946 m2, pozemku parc. KN-C č. 16154/167 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere o výmere 263 m2 a stavby s. č. 114 na pozemku parc. KNC č. 16154/167 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 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.
2.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie NN káblovej prípojky na
dobu neurčitú na budúcom 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,
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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 NN káblovej
prípojky, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby: „NN KÁBLOVÁ PRÍPOJKA“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Ing. Štefanom
Troppom v mesiaci 11/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia NN
káblovej prípojky alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ján Pochyba, nar. 02.05.1974, Jazernica 71, 038 44 Jazernica ako vlastníka pozemku
parc. KN-C č. 65/6 záhrada o výmere 88 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 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.
3.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie plynovej prípojky
a vybudovanie príjazdovej komunikácie na dobu neurčitú na budúcom 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,

(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 plynovej prípojky
a vybudovanie príjazdovej komunikácie k pozemku parc. KN-C č. 514/59, v rámci
stavby: „HORNÝ HRIČOV PARC. č. 814/59 IBV – 4 RD RODINNÝ DOM – 3 BJ“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom
Ing. Michalom Löfflerom v mesiaci 09/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
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užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej
prípojky a príjazdovej komunikácie alebo ich častí,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


JMKS, s.r.o., Dukelská 276/15, 014 01 Bytča, IČO: 50 267 710, ako vlastníka pozemku
parc. KN-C č. 814/59 orná pôda o výmere 3828 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 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.
4.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu k pozemkom na
dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Veľká Čierna, obec Veľká
Čierna, okres Žilina, zapísaný na LV č. 154 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. 760 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8343 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
k pozemkom parc. KN-C č. 718/69 a parc. KN-C č. 718/70 v rámci stavby: „Vjazd na
sprístupnenie pozemku - parcela E-KN č. 1895/1, 1901/1, k.ú. Veľká Čierna“
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom
Ing. Vladimírom Pisaríkom v mesiaci 09/2017,
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,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Robert Pozor, nar. 01.04.1971, Pribylina 328, 032 42 Pribylina a Renáta Pozorová r.
Brosová, nar. 17.03.1971, Veľká Čierna 101, 015 01 Rajec ako vlastníkov pozemkov
parc. KN-C č. 718/69 ostatná plocha o výmere 238 m2 a parc. KN-C č. 718/70 orná
pôda o výmere 359 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.
5.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom
pozemku v kat. území Višňové, obec Višňové, okres Žilina, zapísaný na LV č. 442 v prospech
vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina,
ako
-

parc. KN-C č. 2171/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10562 m2,

(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,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky, ktoré budú vybudované v rámci
stavby: „NOVOSTAVBA“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantkou Valériou Ponechalovou v mesiaci 01/2019, projektantom Martinom
Koperom v mesiaci 11/2018 a projektantkou Erikou Vrabcovou v mesiaci 9/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej prípojky a elektrickej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ján Slatinský, nar. 25.09.1967 a Viera Slatinská r. Bľandová, nar. 13.01.1969,
Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina ako vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 256/4
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 574 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho
vlastníka tohto pozemku

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
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6.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie plynovej a kanalizačnej
prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Turčiansky Peter,
obec Turčiansky Peter, okres Martin, zapísaný na LV č. 110 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. 221 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5874 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 plynovej a
kanalizačnej prípojky v rámci stavby: „RODINNÝ DOM“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Alojzom
Tomagom v mesiaci 11/2018,
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
plynovej a kanalizačnej prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Matej Facuna, nar. 11.11.1992, Karlová 38, 038 15 Blatnica a Veronika Ondrlová r.
Ondrlová, nar. 12.01.1993, Turčiansky Peter 31, 038 41 Košťany nad Turcom ako
vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 119/5 orná pôda o výmere 416 m2 a parc. KN-C č.
119/8 ostatná plocha o výmere 544 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 vypracovaného v čase uzatvárania
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
7.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej, plynovej,
elektrickej prípojky a vybudovania vjazdu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom
pozemku v kat. území Maršová, obec Maršová-Rašov, okres Bytča, zapísaný na LV č. 1275
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
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37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104,
010 01 Žilina, ako
-

parc. KN-C č. 2341/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19476 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, plynovej, elektrickej prípojky a vybudovanie vjazdu k pozemku parc.
KN-C č. 166/74 v rámci stavby: „RODINNÝ DOM NOVOSTAVBA“ v rozsahu
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Dušanom Ďurajkom
v mesiaci 01/2019,
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, plynovej, elektrickej prípojky a vjazdu alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Ing. Matej Škorvánek, nar. 14.12.1989, Janka Kráľa 1352/5A, 014 01 Bytča ako
vlastníka pozemku parc. KN-C č. 166/74 orná pôda o výmere 1000 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 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.
8.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na rozšírenie elektrickej NN siete o nové
zemné káblové vedenie na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch, a to:
v kat. území Horný Kalník, obec Horný Kalník, okres Martin, zapísaný na LV č. 106
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. 148/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342 m2 a

v kat. území Turčianske Jaseno, obec Turčianske Jaseno, okres Martin, zapísaný 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
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-

parc. KN-C č. 2431 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24548 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 pozemkov výkon práva:




uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN
siete o nové zemné káblové vedenie, ktoré bude vybudované v rámci stavby: „11174
– Turčianske Jaseno – Pri Hornom Kalníku – Rozšírenie NNK“ v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom, Ing. P. Mikušiakom v mesiaci
06/2018,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za účelom užívania, údržby,
kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej NN siete a nového
NN zemného káblového rozvodu alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:
-

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

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

schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a spôsob prevodu prebytočného majetku
Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe 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 novovytvoreného pozemku:
-

parc. KN-C č. 525/42 ostatné plochy o výmere 267 m2,

v kat. úz. Istebné, obec Istebné, okres Dolný Kubín, ktorý vznikol oddelením od pôvodného
pozemku parc. KN-C č. 525/23 ostatná plocha o výmere 1411 m2, zapísaný na LV č. 473 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe
správcu: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín na základe
geometrického plánu č. 32271093-5/2019, vyhotoveného dňa 11.02.2019 Ing. Levom Švárnym,
Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32 271 093, autorizačne overeného Ing. Levom
Švárnym dňa 12.02.2019, úradne overeného Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym
odborom pod č. 61/2019 dňa 22.02.2019, žiadateľovi – kupujúcemu:
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Metal Working CNC, s.r.o., Haľamovská 477, 027 21 Žaškov, IČO: 45 546 606
za kúpnu cenu vo výške 886,44 €

stanovenú podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v hodnote 3,32 €/m2.
Odôvodnenie:
Novovytvorený pozemok parc. KN – C č. 525/42 tvorí areál bývalej Strednej odbornej školy
technickej. Žiadateľ Metal Working CNC, s.r.o., Žaškov je vlastníkom viacerých nehnuteľností
nachádzajúcich sa v tomto areáli, ktoré boli odpredávané v rámci obchodných verejných súťaží.
Novovytvorený pozemok je priľahlý k pozemku parc. KC – C č. 525/33, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa. Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku z dôvodu vybudovania príjazdovej
komunikácie k plánovanej investičnej akcii (výstavba polyfunkčnej budovy).
10. s c h v a ľ u j e
podmienky OVS č. 001/2019
v zmysle ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja:
stavby:
- s. č. 5383, druh stavby 20, na parc. KN-C č. 13348/17,
nachádzajúcej sa v kat. úz. Čadca, obec Čadca, okres Čadca, zapísanej na LV č. 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1, v správe Kysucká nemocnica s poliklinikou,
Palárikova 2311, 022 01 Čadca.
Právny vzťah k parcele na ktorej stojí stavba č. s. 5383 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
11. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 30 ods. 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie:
- technológie plynovej kotolne demontovanej z
v Námestove.

budovy

SOŠ

technickej

Odôvodnenie:
Stredná odborná škola technická, na ul. Komenského 496/37, 02901, Námestovo ako správca
majetku ŽSK doručila ŽSK žiadosť o súhlas na vyradenie neupotrebiteľného majetku
a nefunkčného majetku. Jedná sa o zdemontovanú časť technológie plynovej kotolne – plynové
horáky, rozvádzač a riadiaca jednotka merania a regulácie, vnútorné rozvody, vykurovacie
rozvody a pôvodná projektová dokumentácia. Predmetná technológia bola zdemontovaná
v rámci investičnej akcie ŽSK „SOŠ technická Námestovo – stavebné úpravy, zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy“, kedy bola vymenená technológia kotolne. Investícia bola
vykonaná na základe Zmluvy o dielo č. 693/2017/OI a ukončená bola 05.12.2018.
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12. s c h v a ľ u j e
podľa ust. Čl. 5 a Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie výustného objektu a retenčnej
nádrže na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Martin, obec Martin, okres Martin,
zapísanom na LV č. 8019 v prospech vlastníka: Slovenská republika – Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, ako
-

parc. KN-E č. 3523/2 ostatná plocha o výmere 4125 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:
-

-

umiestnenia, uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia
výustného objektu a retenčnej nádrže – objekt SO 17 v rámci plánovanej stavby:
,,ATLETICKÝ A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, ul. Červenej armády, Martin – I. etapa:
Atletický štadión, Ul. Československej armády Martin“ v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A.R.K. ateliér, s r. o., Okrová 1145/5, 010
03 Žilina v mesiaci 08/2017,
vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom umiestnenia, uloženia,
užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia výustného
objektu a retenčnej nádrže alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 ako
vlastníka pozemku parc. KN-C č. 3511/4 ostatná plocha o výmere 29778 m2, za
jednorazovú odplatu vo výške 240,00 € vrátane DPH.

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.

Uznesenie 9/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
dočasnú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods.2, ods.
3 a 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho zo dňa
01.05.2010 v znení neskorších dodatkov kraja (ďalej len ,, Zásady hospodárenia ŽSK“)
a dodatok č.1 k zmluve o výpožičke podľa čl.29 ods.2 a v zmysle čl. 21 ods. 1.4 písm. d) Zásad
hospodárenia ŽSK, tohto majetku:
- časti nebytového priestoru o výmere 917,5 m2, nachádzajúcich sa na prízemí budovy, stavby,
sídla Úradu ŽSK , Komenského 48, postavenej na pozemku KN č. 4466/2, zapísaný na liste
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vlastníctva č. 7791 pre k.ú. Žilina, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Žiline,
v prospech vlastníka Žilinského samosprávneho kraja.
Požičiavateľovi :
Hotelová akadémia
Hlinská 31, 010 01 Žilina
IČO: 00158623
DIČ: 2020644923
zastúpený: Ing. Helena MILČEVOVÁ
účel výpožičky: reštauračné služby a služby spojené s vykonávaním odborného výcviku
a praxe študentov Hotelovej akadémie
doba výpožičky: neurčitá
úhrada prevádzkových nákladov: spotreba elektrickej energie, vodné a stočné, nájomca bude
platiť na základe mesačného odberu podľa pridruženého merača, teplo na vykurovanie podľa
prepočtu vykurovaných plôch. Vyúčtovanie spotreby el. energie, vody a stočného a spotrebu
tepla, vykoná požičiavateľ v zmysle ďalších podmienok uvedených v Dodatku č.1 k zmluve
o výpožičke.
ďalšie podmienky: dohodne Žilinským samosprávnym krajom v súčinnosti s požičiavateľom
v Dodatku č.1 k zmluve o výpožičke.

K bodu 9
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík (ďalej len „riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) predložil návrh Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja
na roky 2019 – 2021. Na úvod konštatoval, že akčný plán nadväzuje na Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, pričom aktualizuje aktivity na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.
Uviedol, že je komplementárny s plánom investičných aktivít a s plánom investícií v oblasti
dopravy, pričom vyberá kľúčové témy, ktoré slúžia na predkladanie projektov v rámci
európskych fondov. Pripomenul, že tento dokument bol predkladaný už na predchádzajúcom
zasadnutí zastupiteľstva. Keďže nebol schválený, vyjadril sa, že návrh sa predkladá opätovne
a súčasne informoval o zmenách, ku ktorým došlo. Informoval, že na stretnutí poslancov so
zástupcami Národného centra zdravotníckych informácií a poskytovateľov informačných
služieb v oblasti zdravotníctva bol prediskutovaný pôvodný zámer v oblasti projektu
Inteligentné zdravotníctvo. Dodal, že na základe odznených diskusií sme upravili obsah a názov
predmetného projektu tak, že sa bude dotýkať modernizácie a inovácie informačných systémov
poskytovateľov zdravotníckych služieb na území Žilinského samosprávneho kraja. Uviedol,
že v takejto podobe bol tento projekt prediskutovaný na zasadnutí komisie zdravotníctva. Ďalej
informoval, že do akčného plánu bol doplnený nový zámer, a to dobudovanie druhej časti
Oravskej polikliniky Námestovo, ktorý súvisí s alokáciou na centrá zdravotníckej starostlivosti.
Predsedníčka dodala, že akčný plán obsahuje aktivity, resp. projekty, ktoré buď
prinášajú kvalitatívny posun, alebo nový prvok v rámci jednotlivých oblastí pôsobnosti
samosprávneho kraja. Požiadala poslancov, aby takýmto spôsobom nazerali na predložený
materiál.
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Následne otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rudolf Urbanovič, Štefan
Zelník, Erika Cintulová a Ján Blcháč.
Poslanec Rudolf Urbanovič pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí
zastupiteľstva predložil doplňujúci návrh k predloženému akčnému plánu, obsahom ktorého
bol návrh na doplnenie rekonštrukcie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši.
Pripomenul, že tento doplňujúci návrh bol schválený. Z uvedeného dôvodu vyjadril sklamanie
z toho, že tento zámer opätovne nie je zaradený do návrhu akčného plánu. Dodal, že mu bolo
vysvetľované, že táto investícia je zaradené do investičného plánu, ale aj napriek tomu
požadoval, aby tento zámer bol súčasťou akčného plánu. Opätovne predložil doplňujúci návrh,
aby akčný plán bol doplnený o modernizáciu a rekonštrukciu Strednej zdravotnej školy
v Liptovskom Mikuláši. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa vyjadril, že k projektu Inteligentné
zdravotníctvo je potrebné presnejšie definovať, na čo by mali byť finančné prostriedky použité.
Dodal, že na túto tému bude diskutovať ďalší prihlásený v rozprave poslanec Štefan Zelník.
Dodal, že túto tému vníma obdobne ako už prediskutovaný súhlas s prijatím návratnej finančnej
výpomoci na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest, kedy poslanci rovnako
požadovali účelovú špecifikáciu použitia týchto prostriedkov. Ak budú k projektu Inteligentné
zdravotníctvo doplnené informácie, ktoré ho presvedčia o tom, že tento projekt pomôže zdraviu
občanov, nebude mať problém zahlasovať za jeho schválenie. Konštatoval, že je všeobecne
známe, že v súčasnej dobe zdravotníctvo trápia podstatne iné závažnejšie problémy.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Rudolfa Urbanoviča sa prihlásili
poslanci Rastislav Zanovit a Erik Gemzický.
Poslanec Rudolf Urbanovič informoval, že na túto tému bolo zvolaná konferencia,
ktorej sa zúčastnili aj niektorí členovia komisie zdravotníctva. Vyjadril sa, že on osobne vníma
akčný plán ako víziu alebo matricu, ktorá sa bude dopĺňať a ktorá bude naznačovať, kde sa
chceme posunúť pred v jednotlivých oblastiach. Vyjadril sa, že Slovensko má na rozdiel od
okolitých krajín, konkrétne mal na mysli Česko, definovanú legislatívu, ktorá rieši zber dát,
zhodli sme sa na tom, že aj naše zdravotnícke zariadenia sú povinné napĺňať systém dátami.
Uviedol, že pre účel, aby zdravotnícke zariadenia si mohli plniť zákonnú povinnosť potrebujú
obnoviť svoju hardwarovú infraštruktúru. Dodal, že toto bol výstup zo spomenutej konferencie.
Poslanec Erik Gemzický sa vyjadril, že nie je poslancom známe, na aký účel budú
využité prostriedky vo výške 1 200 tis. €, ktoré sú určené pre projekt Inteligentné zdravotníctvo.
Navrhol, aby do budúceho zasadnutia zastupiteľstva boli poslancom predložené doplňujúce
podklady, z ktorých bude zrejmý účel využitia finančných prostriedkov. Dodal, že ťažko
odkomunikuje medzi občanmi, že hlasoval za projekt Inteligentné zdravotníctvo vo výške
1 200 tis. €, pričom nevie, čo bude obnášať a následne by mal vysvetľovať občanom, prečo sa
neriešia pálčivejšie problémy v zdravotníctve, ktoré trápia občanov. Navrhol, aby sa táto časť
akčného plánu vypustila a riešila až na ďalšom zasadnutí po doručení podkladov o účele
využitia navrhnutých prostriedkov pre projekt.
Poslanec Rudolf Urbanovič reagoval na odznené faktické poznámky. Vyjadril sa, že sa
stotožňuje s tým, čo navrhoval poslanec Erik Gemzický.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Štefan Zelník. Pripomenul, že predchádzajúcom
zasadnutí zastupiteľstva vystúpil v rozprave k tomuto projektu a mal k nemu viacero námietok
a vedel, že samosprávny kraj nemôže budovať centrálne úložisko dát. Uviedol, že túto
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skutočnosť potvrdil aj výstup z konferencie, o ktorej už hovoril poslanec Rastislav Zanovit.
Zdôraznil, že centrálne úložisko dát môže zo zákona budovať a buduje Národné centrum
zdravotníckych informácií. Dodal, že firmy prezentovali, ako to funguje v Zlínskom kraji alebo
v Rakúsku. Zdôraznil, že Slovensko je v tejto oblasti ďalej oproti Čechom a budujeme úložisko
dát na centrálnej úrovni. Informoval, že na komisii zdravotníctva sa pýtal, na čo budú použité
navrhované finančné prostriedky. Spresnil, že riaditeľka odboru zdravotníctva ho informovala,
že projekt je už pripravený a majú ho k dispozícií. Uviedol, že komisia požiadala, aby projekt
bol doručený členom komisie, avšak do dnešného dňa im nebolo nič doručené. Predložil
procedurálny návrh, aby bol všetkým poslancom zaslaný konkrétny projekt s cenovom
kalkuláciou a jednotlivými položkami. Informoval, že riaditeľka odboru zdravotníctva mu
ukázala prehľad, čo všetko by mal projekt obsahovať. K tomuto sa vyjadril, že napríklad
upgrady nemáme dôvod platiť. Spresnil, že naše ambulantné aj nemocničné systémy sa
pravidelne upgradujú každý mesiac, teda ak niektoré firmy tvrdia, že máme 10 ročné zastaralé
systémy, nie je to tak. Dodal, že je to software, ktorý sa každý mesiac pravidelne upgraduje
z dôvodu, že sú nové lieky, nové kódy a nové výkony, teda aktualizáciu zabezpečuje firma,
u ktorej sa zakúpila licencia. Zdôraznil, že zdravotnícke zariadenia potrebujú dobrú počítačovú
techniku, aby si mohli plniť zákonnú povinnosť zasielať všetky žiadanky, správy o pacientovi
do Národného centra zdravotníckych informácií. Informoval, že aj na komisii zdravotníctva sa
dohodli, že práve tieto finančné prostriedky by mali byť investované do nákupu počítačovej
techniky a na štruktúrovanú kabeláž. V ďalšej časti svojho vystúpenia podrobne vysvetľoval
poslancom spôsob ukladania písomností, odosielanie do centra informácií a o spôsobe ich
archivovania. Predložil návrh uznesenia, aby poslancom bol zaslaný konkrétny projekt
s cenovou kalkuláciou jednotlivých položiek.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Štefana Zelníka sa prihlásili poslanci
Jozef Marec, Karol Javorka, Vojtech Koleják, Jaroslav Barok a Martin Šenfeld.
Poslanec Jozef Marec sa vyjadril, že ho mrzí, že nebol účastný na pracovnej konferencii.
Na tému inteligentné zdravotníctvo uviedol, že posledných 5 rokov funguje zdravotníctvo
v drg. systéme a pacienti sa vykazujú v tomto systéme, pričom tento systém zdravotné
poisťovne ignorujú. Dodal, že školenia garantov tohto systému ako i celý systém stál niekoľko
miliónov eur. Vyjadril sa, že si vôbec nevie predstaviť, ak by sa mal v zdravotníckych
zariadeniach meniť celý informačný systém. Dodal, že na súčasný systém sa zariadenia
pripravovali rok, naviac je poruchový z dôvodu, že hardwary sú zastaralé s čím sú veľké
problémy. Zdôraznil, že jediným zmysluplným účelom, na ktorý by sa mali navrhované
finančné prostriedky použiť, je nákup softwaru a jeho modernizácia, aby sa odstránila
poruchovosť.
Poslanec Karol Javorka upozornil poslancov, že akčný plán nie je totožný s investičným
plánom. Zdôraznil, že dnešným hlasovaním nebude zastupiteľstvo schvaľovať to, že
1 200 tis. € bude investovaných do projektu Inteligentné zdravotníctvo. Spresnil, že akčný plán
predstavuje plán, ktorý má zastupiteľstvo schváliť a následne môže úrad vyvíjať aktivitu pre
realizáciu jednotlivých zámerov. Dodal, že následne v súlade s týmto plánom bude môcť úrad
predložiť na rokovanie zastupiteľstva spracované konkrétne investičné zámery. Zdôraznil, že
v rámci predloženého projektu Inteligentné zdravotníctvo teraz riešime, či sa má úrad zaoberať
kompatibilitou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja
v primárnom sektore, v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja
a v štátnych nemocniciach.
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Poslanec Vojtech Koleják konštatoval, že na túto tému bolo už veľa povedané. Vyjadril
sa, že súhlasí s predrečníkmi a súhlasí s tým, že je potrebné inovovať nielen software ale
i hardware a počítačové siete. Z vlastných skúsenosti povedal, že v nemocnici v Trstenej pred
10 rokmi zaviedli informačný systém a dobre vie, koľko finančných prostriedkov sa do neho
počas tejto doby investovalo. Uviedol, že rámcové financovanie je dôležité a v tomto momente
nie je potrebné vedieť, na ktoré oddelenie sa čo kúpi. Zdôraznil, že potrebujeme inovovať
techniku aj z dôvodu neustáleho vývoja vpred. Vysvetlil, že v systéme nebudú informácie
zdravotníckeho charakteru, ale chceme, aby to bolo prínosné pre naše nemocnice, keďže nie je
možné prepojenie používaných systémov v rámci všetkých zdravotníckych zariadení na území
kraja.
Poslanec Jaroslav Barok sa vyjadril, že súhlasí s predrečníkmi. Doplnil, že posledný
týždeň systém e-zdravie viac menej nefunguje. Informoval, že zisťoval dôvody a až v centre
v Bratislave sa dozvedel, že dôvodom je zastaralý hardware. Opýtal sa, že ak v centre, ktorý
spravuje e-zdravie, majú zastaralý hardware, čo potom v nemocniciach? Súhlasí s tým, aby sme
pomohli našim nemocniciach a aby sme realizovali projekt Inteligentné zdravotníctvo. Vyjadril
súhlas aj s námietkami poslanca Štefana Zelníka, že nemôžeme dávať do systému dáta, ktorá
sa spracovávajú centrálne.
Poslanec Martin Šenfeld konštatoval, že veľa vecí sa v tomto smere vysvetlilo na
pracovnej konferencii, kde bolo jasné povedané, čo môžeme urobiť s poukazom na platnú
legislatívu. Vyjadril sa, že nemocnice mali závažné problémy s PACS systémom, nevedeli
komunikovať s prostredím. Dodal, že už v minulosti sa zaoberali týmto problémov. Informoval,
že cca pred rokom a pol dostali nemocnice finančnú čiastku na zakúpenie PACS systému a teda
každá nemocnica má moderný PACS a nemocnice môžu komunikovať s externým prostredím.
Uviedol, že doteraz nevyriešený problém je so zastaralým hardwarom. Konkretizoval, že
nemocnica v Čadci si robila počítačovú sieť „na kolene“, informatici v nemocnici pospájali
jednotlivé počítače, ktoré fungujú na dobré slovo. Spomenul problémy s informačným
systémov v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, kde existujúci poskytovateľ prestal podporovať
systém a nemocnica je teraz v štádiu, že je nútená zakúpiť nový počítačový systém. Vyjadril
sa, že každá nemocnica má iné problémy a vyjadril pochopenie aj tomu, že kraj potrebuje riešiť
manažérsky informačný systém, aby odbor zdravotníctva získal rovnaké výstupy zo všetkých
nemocníc.
Poslanec Štefan Zelník reagoval na odznené faktické poznámky. Všetkým poďakoval,
ktorí sa prihlásili s faktickými poznámky. Konštatoval, že z obsahu vystúpení plynie, že sme sa
zhodli na potrebe investovať do modernizácie a zakúpenia počítačových systémov. Na druhej
strane vyjadril nevyhnutnú požiadavku, aby poslanci boli informovaní podrobnejšie o projekte
Inteligentné zdravotníctvo. Na záver vyjadril presvedčenie, že poslanci podporia hlasovaním
doplňujúci návrh uznesenia, ktorý predložil.
Predsedníčka konštatovala, že rozprava sa vyvinula v značnej časti v odbornej rovine.
Z uvedeného dôvodu udelila slovo vedúcemu oddelenia informatiky Romanovi Kučerákovi
(ďalej len „vedúci oddelenia informatiky“), aby poslancom ozrejmil všetky potrebné náležitosti
ohľadom informačných technológii a zodpovedal všetky otázky, možno aj tie nevypovedané.
Vedúci oddelenia informatiky poopravil niekoľko vecí, ktoré odzneli od poslanca
Štefana Zelníka. Informoval, že vykonal ohliadku stavu informatiky vo všetkých nemocniciach
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, počnúc koncovými stanicami, periférnymi
zariadeniam, sieťovou infraštruktúrou, hardwarmi určenými na serverovú platformu,
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zálohovaním, archiváciou a aj PACSy. Dodal, že výsledkom ohliadky je 30 stranová správa,
ktorú odovzdal odboru zdravotníctva. Konštatoval, že situácia v nemocniciach je taká, aká je
a netvrdí, že nemocnice investujú do informatiky zle, investujú podľa finančných možností.
Stotožnil sa s vyjadrením poslanca Martin Šenfelda, že čo sa týka sieťovanej infraštruktúry
v kysuckej nemocnici, je to hotová katastrofa. Informoval, že samosprávny kraj z vlastných
vyradených prostriedkov posunul do Čadci sieťové prvky, aby mohli aspoň zaplátať skutkový
stav. Vyjadril sa, že naše nemocnice si nezaslúžia stále niečo plátať, ale naopak, zaslúžia si
vybudovať ucelený informačný systém, ktorý bude na jednej strane slúžiť lekárom a na druhej
strane aj manažmentu nemocníc, ale aj samosprávnemu kraju ako správcovi informácií.
Uviedol, že to, že nemôžeme centrálne ukladať medicínske údaje je pravda, lenže nemocničné
informačné systémy negenerujú iba údaje o pacientov, ale aj iné údaje, ktoré je potrebné
spravovať a ukladať. Dodal, že odhadom 9 % informácií z informačných systémov majú
zdravotnícky charakter a je určený pre správu Národného centra zdravotníckych informácií,
teda budeme dodržiavať zákonnú povinnosť a tieto informácie budú určené pre túto centrálu.
Vysvetlil, že naše nemocničné informačné systémy ukladajú a spravujú množstvo iných
informácií. Zdôraznil, že naše informačné systémy sú upgradované z pohľadu legislatívy, ale
nie z pohľadu funkčnosti. Informoval, že súčasné informačné systémy, ktoré sú
v nemocniciach, sú od 8 – 10 rokov staré, vychádzajú na ne aktualizácie, ale funkčnosť sa
nemení, ale svet sa posúva ďalej. Vysvetlil, že v balíku projektu Inteligentné zdravotníctvo je
komplexný pohľad na rekonštrukciu infraštruktúry informačných systémov, sieťovej
infraštruktúry, hardwarov a periférnych zariadení pre všetky nemocnice tak, aby to malo
zmysle, takže sú v ňom aj koncové stanice, servery a pripojenia na Národné centrum
zdravotníckych informácií.
S faktickou poznámkou na vystúpenie vedúceho oddelenia informatiky sa prihlásili
poslanci Erik Gemzický a Štefan Zelník.
Poslanec Erik Gemzický sa vyjadril, že nespochybňuje potrebu posunu vpred
v nadväznosti na vývoj technológií v zdravotníctve. Požiadal, aby poslanci dostali k dispozícií
doplňujúce informácie, čo obsahu navrhovaný balík v rámci projektu Inteligentné
zdravotníctvo. Po oboznámení sa s tými informáciami bude jednoduchšie rozhodnúť, či
náklady môžu predstavovať 1 200 tis.€ alebo je možnosť nejakej úspory pre iné potreby
v zdravotníctve v prospech pohodlia pacienta.
Poslanec Štefan Zelník sa nestotožnil s vyjadrením vedúceho oddelenia informatiky, že
software v nemocniciach vzhľadom na jeho vek je zastaralý. Vyjadril sa, že všetky softwary,
ktoré sa používajú, musia mať certifikát Národného centra zdravotníckych informácií.
Z vlastných skúseností sa vyjadril, že ŽILPO používa software, ktorý má 15 rokov a má za
sebou niekoľko aktualizácií a zmien na základe požiadaviek užívateľov, pričom je ho možné
upgradovať podľa verzie, v ktorej sa s ním pracuje. Vyjadril názor, že keby poslanci dostali
špecifikáciu jednotlivých položiek s finančnou kalkuláciou, vyhli by sme sa zbytočným
diskusiám. Na záver nevylúčil situáciu, že by sme mohli zistiť, že navrhované finančné
prostriedky ani nebudú postačovať.
Predsedníčka udelila slovo riaditeľovi odboru regionálneho rozvoja. Vysvetlil
poslancom, že akčný plán je nástrojom na nastavenie základných tém smerovania a tejto
nadväznosti sa nastavujú aj projektové tímy. Dodal, že pri vzniku projektu, vzniká aj projektový
koordinátor, ktorý je zástupcom projektového tímu riadenia a zamestnancov z odboru
regionálneho rozvoja. Vysvetlil, že aj sa v rámci akčného plánu schváli projekt Inteligentné
zdravotníctvo, pre odbor regionálneho rozvoja to znamená, že budú hľadať príslušnú výzvu
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a zostavia projektový tím, ktorý bude špecifikovať možnosti, ktoré nebude úplne kompatibilná
s výzvami. Zdôraznil, že uvedená alokácia pre projekty je len rámcová, aby sme vedeli,
či ideme do malých alebo veľkých projektov. Dodal, že projektový tím špecifikuje projekt
a každý projekt je následne schvaľovaný zastupiteľstvom. Opätovne zdôraznil, že predložený
akčný plán predstavuje nastavenie základných tém, ktoré budú predmetom aktivity
samosprávneho kraja. Dodal, že projekty, ktoré ideme realizovať v tomto roku a už poznáme
výzvy, sú podrobnejšie a ostatné očakávané projekty sú len načrtnuté, pretože ešte presne
nepoznáme ich obsah.
S faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľa odboru regionálneho rozvoja sa prihlásil
podpredseda Milan Laurenčík a Karol Javorka.
Podpredseda Milan Laurenčík podporil vyjadrenie riaditeľa odboru regionálneho
rozvoja, ktorý presne vysvetlil, aký je cieľ a význam akčného plánu. Zdôraznil, že pôvodný
akčný plán skončil v roku 2018 a potrebujeme na roky 2019 – 2021. Vyjadril sa, že akčný plán
obsahuje 55 bodov, okrem zdravotníctva sú jeho obsahom aj cyklotrasy, školy, plán územného
rozvoja samosprávneho kraja a mnohé iné aktivity. Uviedol, že kvôli jednému projektu, ktorý
nie je až tak dôležitý, blokujeme realizáciu ďalších. Upozornil poslancov, že ak nebudeme mať
schválený akčný plán, nebudeme mať možnosť žiadať a čerpať prostriedky zo štrukturálnych
fondov. Na záver zdôraznil a zopakoval vyjadrenie riaditeľa odboru regionálneho rozvoja, že
akčný plán je o nastavení rámcov, v ktorých sa budeme realizovať a nie je o konkrétnych
činnostiach, ako napríklad realizácia sieťovej kabeláže alebo nákupu softwaru. Na záver vyzval
poslancov, aby počúvali, o čom zastupiteľstvo rokuje, že schvaľujeme akčný plán a nie iba
Inteligentné zdravotníctvo.
Poslanec Karol Javorka poďakoval predrečníkom za vysvetlenie podstaty akčného
plánu a že akčný plán nie je investičný plán. Rovnako zdôraznil, že ide o víziu do konca roku
2021.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila poslankyňa Erika Cintulová. Vyjadrila sa, že osobne
bude hlasovať za schválenie akčného plánu podľa predloženého návrhu. Vyjadrila osobný
názor, že keby sa tento dokument nazval inak ako akčný plán, vyhli by sme zbytočnými
diskusiám. Uviedla, že tento dokument vníma ako zásobník projektov. Dodala, že ak je niečo
zásobník projektov, nevolajme to akčný plán, pretože akčný plán je v manažmente ustálený
pojem pre niečo iné ako zásobník projektov. Vyjadrila sa, že akčný plán chápe tak, že ak
nedostaneme financie z iných zdrojov ako z rozpočtu samosprávneho kraja, možno sa tieto
aktivity nebudú realizovať vôbec a v akčnom pláne sa veci realizujú určite. Opýtala sa, či je
tento dokument uzatvorený alebo či v budúcnosti môžu v ňom pribudnúť ďalšie projekty na
realizáciu. Vyjadrila sa aj k projektu Inteligentné zdravotníctvo. Uviedla, že úlohou poslanca
nie je riešiť technické parametre projektu ale IT odborníkov. Dodala, že uvidíme, ako budú
vyhlásené výzvy, podľa toho bude nastavené verejné obstarávanie, takže dnešná diskusia
blížiaca sa k odbornej IT úrovni, je podľa jej názoru bezpredmetná. Zdôraznila, že predmetom
dnešného rokovania je rozhodnutie, či máme záujem v oblasti inteligentného zdravotníctva
niečo podniknúť. Upozornila tiež na skutočnosť, že v akčnom pláne je pri projekte Inteligentné
zdravotníctvo uvedené kombinované financovanie, takže budeme hľadať aj ďalšie zdroje ako
je len rozpočet samosprávneho kraja. Dodala, že je to len o rozhodnutí, či chceme niečo
v zdravotníctve modernizovať. Na záver sa vyjadrila, že rovnako aj upgrade a aktualizácia
systému, sú dve rôzne veci. Stotožnila sa s tým, že systém spred 10 rokov má diametrálne inú
funkcionalitu ako systém zo súčasnosti vzhľadom na rýchlosť inovácií v IT sektore. Dodala, že
ako poslankyňa nebude riešiť takéto detaily, zaujíma ju, čo systém prinesie pacientom
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a prevádzkovateľom nemocníc, akú úroveň zvýšenia komfortu. Opýtala, či poslanci chcú takto
podrobne diskutovať o každom jednom projekte v akčnom pláne? Dodala, že potom by sme na
dnešnom zasadnutí neschválili nič. Na záver zdôraznila, že akčný plán nie je investičným
plánom.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslankyne Eriky Cintulovej sa prihlásili
poslanci Zdenko Kubáň, Štefan Zelník a Rudolf Urbanovič.
Poslanec Zdenko Kubáň sa vyjadril, že akčný plán vníma podobne a trochu mu koliduje
s investičným plánom, ako aj s havarijnými stavmi. Dodal, že zaznelo, že sú to rámcové
programy, podľa neho sú niektoré projekty cielené, niektoré sú z vlastných zdrojov, iné
z úverových. Vyjadril sa, že akčný plán by mal byť smerovaný na eurofondy a mal by obsahom
čo najviac projektov, aj keď nie všetky sa stihnú. Na záver konštatoval, že bude hlasovať
za schválenie akčného plánu s tým, že situáciu vníma tak, že v investičnom pláne sme si určili
vážnejšie priority. Stotožnil sa s vyjadrením poslankyne Eriky Cintulovej v tom, že nastáva
pojmový zmätok. Aj podľa jeho názoru, by mal byť akčný plán akčnejší ako investičný.
Poslanec Štefan Zelník upozornil poslankyňu Eriku Cintulovú, aby si porovnala
dokument, ktorý bol predložený na predchádzajúcom zasadnutí s tým, o ktorom rokuje
zastupiteľstvo dnes. Dodal, že vďaka diskusii odznenej na predchádzajúcom zastupiteľstve,
došlo k zmenám v dokumente. V pôvodnom dokumente bola uvedená pri tomto projekte
konkrétna vec, nebolo to rámcové. Citoval, že bolo uvedené: „Informačný systém a centrálne
úložisko dát, priama komunikácia s nemocničnými rádiologickými systémami.“, čo je
protizákonné. Vyjadril sa, že nebyť tejto diskusie a jeho vystúpenia a konferencie, budovali by
sme niečo, čo je protizákonné.
Poslanec Rudolf Urbanovič sa vyjadril, že akčný plán vníma ako živý mechanizmus
a keď ho dnes schválime na tri roky neznamená to, že sa nemôže doplniť o nové vízie
a projekty, ktoré život v rámci tohto obdobia prinesie. Pripomenul, že tento bod akčného plánu
bol zlomový aj na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva a diskusia bola len k tejto časti.
Dodal, že s ostatnými bodmi akčného plánu nemá nikto problém. Vyjadril sa, že by bolo dobré
z akčného plánu vypustiť tento bod, doriešiť otázky, ktoré odzneli v rozprave, doplnia sa
požadované informácie a potom zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí môže rozhodnúť
o schválení doplnenia tohto akčného plánu o predmetný projekt.
Poslankyňa Erika Cintulová reagovala na odznené faktické poznámky. Zdôraznila, že
konferencia bolo zorganizovaná z dôvodu vysvetlenia sporových vecí. Dodala, že všetky
potrebné náležitosti boli poslancom vysvetlené, projekt bol pozmenený, a preto nevidí dôvod,
pre ktorý by zastupiteľstvo nemohlo hlasovať už na dnešnom zasadnutí.
Predsedníčka požiadala riaditeľa
a vysvetlenie účelu akčného plánu.

odboru

regionálneho

rozvoja

o doplnenie

Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja vysvetlil, že akčný plán je súčasťou programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) z hľadiska realizačného, to znamená,
že ak PHSR máme na 7 rokov, v akčnom pláne sú aktivity rozpracované na najbližšie 3 roky.
Doplnil, že na rok 2019 sú zámery podrobnejšie a na roky 2020 a 2021 iba výhľadové.
Informoval, že vždy v každom roku po zverejnení aktualizácie harmonogramu výziev,
zvažujeme predkladané zámery a akčný plán následne aktualizujeme.
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Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Ján Blcháč. Predložený akčný plán označil
ako stručný dokument s veľmi stručnou dôvodovou správou. V záujme predídenia zbytočným
diskusiám odporučil, aby dokument bol viac sprehľadnený. Vyjadril sa, že aktivity sú uvedené
podľa jednotlivých odborov, uvedené sú jednotlivé aktivity, pri niektorých oblastiach sú
aktivity finančne spočítané, niekde je odvolávka na PHSR a v ďalších stĺpcoch tabuľky je
uvedená nadväznosti na Stratégiu 22+. Podľa jeho názoru z tohto dôvodu majú poslanci
zamotanú hlavu, je ťažko sa v dokumente zorientovať. V ďalšej časti svojho vystúpenia sa
odvolal na všetky interpelácie vo veci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši.
Apeloval, aby sa táto aktivita opäť dostala do akčného plánu, nepozná dôvod, pre ktoré sa
v akčnom pláne nenachádza. Dodal, že na túto investíciu je už vyhlásené verejné obstarávanie,
tak nerozumie tomu, prečo sa nenachádza v predloženom akčnom pláne. V tejto súvislosti
spomenul pracovné stretnutie pani predsedníčky s poslancami vo veci určenia priorít
v jednotlivých volebných obvodoch. Informoval, že všetci prítomní poslanci za okres
Liptovský Mikuláš sa jednoznačne zhodli na rekonštrukcii zdravotnej školy a označili ju ako
priorita č. 1. Dodal, že v súčasnosti sú študenti presťahovaní dočasne do náhradných priestorov
a už žiaden iný variant ako dokončenie rekonštrukcie školy neprichádza do úvahy. Podporil
doplňujúci návrh poslanca Rudolfa Urbanoviča, aby akčný plán bol doplnený o modernizáciu
a rekonštrukciu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Dodal, že ide o aktivitu
v oblasti školstva, je v súlade s PHSR a má väzbu na Stratégiu 22+. Rovnako upriamil
pozornosť na obsah dôvodovej správy, v ktorej sa uvádza, že budú uprednostnené aktivity,
ktoré budú znamenať kvalitatívny posun. Predmetná akcia znamená jednoznačný kvalitatívny
posun a teda by mala byť obsahom akčného plánu. Na záver predložil pozmeňujúci návrh,
o predloženie ktorého ho požiadal poslanec Erik Gemzický, ktorý ho v rámci prihlásenia
s faktickou poznámkou nemohol predložiť. Vzhľadom na odznenú diskusiu k projektu
Inteligentné zdravotníctvo sa stotožňuje s požiadavkou na rozčlenenie finančných prostriedkov
na jednotlivé položky. Vyjadril názor, že tento projekt akčného plánu je asi preto
komplikovaný, keďže sa dotýka všetkých nemocníc v kraji. Na záver svojho vystúpenia
navrhol, aby tento bod akčného plánu bol vypustený z akčného plánu a aby bol zaradený do
programu najbližšieho zasadnutia v členení na jednotlivé položky. Dodal, že určite bude projekt
podporený, pretože je dôležitý. V tejto súvislosti poukázal na pozitívne výsledky
elektronického zdravotníctva.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Blcháča sa prihlásili poslanci
Štefan Zelník, Karol Javorka a Erik Gemzický.
Poslanec Štefan Zelník podporil požiadavku poslanca Rudolfa Urbanoviča a Jána
Blcháča vo vzťahu k doplneniu rekonštrukcie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom
Mikuláši. Zdôraznil, že je nevyhnutné dať prioritu strednému zdravotnému školstvu z dôvodu,
že realitou súčasnosti je nedostatok zdravotných sestier v nemocniciach. Dodal, že stredné
zdravotné školy sú tie, ktoré pripravujú sestry na ďalšie vzdelávanie. Prihovoril sa, aby sme
dali prioritu stredným zdravotníckym školám na území nášho kraja.
Poslanec Karol Javorka dal do pozornosti, že v rámci schváleného programu dnešného
zasadnutia v bode č. 16 bude zastupiteľstvo prerokovávať návrh Dodatku č. 7 k zriaďovacej
listine Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Uviedol, že dôvodom zmeny
adresy tejto školy je rekonštrukcia pôvodnej budovy školy na sídle Vrbická. Dodal, že podľa
tohto súdi, že budova školy sa bude rekonštruovať, a preto nie je potrebné, aby tento zámer bol
uvedený v akčnom pláne do roku 2021.
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Poslanec Erik Gemzický poďakoval poslancovi Jánovi Blcháčovi za predloženie
pozmeňujúceho návrhu. Vyjadril sa, že nadviaže na vyjadrenie riaditeľa odboru regionálneho
rozvoja, že akčný plán je živý mechanizmus, ktorý sa môže meniť a dopĺňať. Z uvedeného
dôvodu nevidí problém s tým, ak by sa načas projekt Inteligentné zdravotníctvo vypustil
z akčného plánu, po požadovanej špecifikácií a kalkulácii položiek, sa zastupiteľstvo bude
opätovne zaoberať týmto projektom. V závere svojho vystúpenia podporil vyjadrenie poslanca
Jána Blcháča vo veci nevyhnutnosti rekonštrukcie budovy Strednej zdravotníckej školy
v Liptovskom Mikuláši.
Poslanec Ján Blcháč reagoval na odznené faktické poznámky. Poďakoval za podporné
reakcie. Uviedol, že to, že sa bude zastupiteľstvo na dnešnom rokovaní zaoberať aj návrhom
Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy je len nutná formalita vo vzťahu
k doručovaniu písomností a podobným náležitostiam. Vyjadril sa, že pokiaľ v materiáli
k návrhu dodatku k zriaďovateľskej listine sa uvádza zmena adresy z dôvodu, že sa realizuje
rekonštrukcia, práve preto by mala byť táto akcia zapísaná v akčnom pláne na roky 2019 –
2021, pretože v tomto čase sa bude investícia realizovať.
Na záver rozpravy vystúpila predsedníčka. Vyjadrila názor, že podľa odznených
diskusných príspevkov v rozprave usudzuje, že dnešnému zastupiteľstvu nepredchádzala
žiadna komisia, žiadne stretnutie v tejto veci. Pripomenula, že na predchádzajúcom zasadnutí
bola k projektu Inteligentné zdravotníctvo prejavená veľká nespokojnosť a nesúhlas, ktoré boli
aj napriek realizovanej konferencii a iným rokovaniam opäť pretransformované do obdobnej
nespokojnosti a nesúhlasu. Dala do pozornosti, že zasadala aj komisia zdravotníctva, ktorej
predsedá poslanec Štefan Zelník a ktorá prijala jednoznačné stanovisko, že odporúča
zastupiteľstvu schváliť akčný plán podľa predloženého návrhu. Opýtala sa, či je možné zmeniť
názor od večera do rána? Zdôraznila, že je jej veľmi ľúto, ak na zorganizované stretnutie
s odborníkmi a zástupcami firiem, ktoré poskytujú služby, o ktoré máme záujem, prišlo len 5
poslancom zastupiteľstva. Vyjadrila sa, že každý má právo prejaviť svoj názor. Súčasne dodala,
že je jej ľúto, že poslanci nevyužili možnosti, ktoré im samosprávny kraj poskytuje a mala na
mysli zorganizovanú konferenciu, ktorú väčšina poslancom odignorovala. Zdôraznila, že
snahou samosprávneho kraja bolo vytvoriť priestor na komunikáciu a vysvetľovanie.
Informovala, že po zasadnutí komisie zdravotníctva si myslela, že odborníci pochopili, o čo ide.
Neodporučila zastupiteľstvu, aby schválilo pozmeňujúci návrh, aby projekt Inteligentné
zdravotníctvo bolo vypustený z akčného plánu. Zdôraznila, že schválenie akčného plánu je
dôležitým podkladom pre zostavovanie projektových skupín. Poslancom dala garanciu v tom,
že budú informovaní o všetkých aktivitách a o tom, v akom sú stave. Dodala, že to nebude
proces, ktorý bude odtrhnutý od poslancov, keďže zastupiteľstvo bude schvaľovať realizáciu
investícií. Vyjadrila sa, že počas uplynulého roka sa niekoľkokrát vyjadrila, že samosprávny
kraj plánuje rekonštruovať Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši. Na záver
uviedla, že je spustené verejné obstarávanie.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. Procedurálny návrh poslanca Erika Gemzického
označila za zmätočný, čoho dôkazom je aj predložený pozmeňujúci návrh poslanca Jána
Blcháča.
Postupne dala hlasovať o predložených návrhoch.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Rudolfa Urbanoviča, aby do akčného plánu
bola doplnená modernizácia a rekonštrukcia Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom
Mikuláši. Predsedníčka dodala, že nie je dôvod vzhľadom na odznené fakty v rozprave, aby
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tento projekt bol v akčnom pláne. Doplnila, že na túto akciu je spustené verejné obstarávanie
od 26. 2. 2019.
Výsledok hlasovania 12:

Za: 15 hlasov,
proti: 8 hlasov,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 29 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Následne dala hlasovať o doplňujúcom návrhu uznesenia, ktorý predložil poslanec
Štefan Zelník a ktorý navrhol, aby poslancom bol zaslaný konkrétny projekt s cenovou
kalkuláciou jednotlivých položiek k projektu Inteligentné zdravotníctvo. Predsedníčka sa
vyjadrila, že v tomto procese nebude možné spracovať cenovú kalkuláciu jednotlivých
položiek. Navrhla úpravu textu doplneného návrhu uznesenia tak, že zastupiteľstvo požiada
predsednícku, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložila poslancom podrobnejšie
informácie o projekte Inteligentné zdravotníctvo – predpoklady, čoho sa bude projekt týkať.
Poslanec Štefan Zelník súhlasil s takouto úpravou jeho návrhu.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 41 hlasov,
proti: 1 hlas,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 11 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že návrh bol schválený.
Ďalej dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Jána Blcháča, aby z akčného
plánu na roky 2019 – 2021 bol vypustený projekt Inteligentné zdravotníctvo a aby bol
predložený na rokovanie zastupiteľstva s členením na jednotlivé položky. Predsedníčka
neodporučila zastupiteľstvu tento návrh schváliť.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 8 hlasov,
proti: 15 hlasov,
nehlasovalo: 3 hlasy.

zdržalo sa: 28 hlasov,

Predsedníčka konštatovala, že návrh nebol schválený.
Na záver dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného
doplneného návrhu uznesenia. Poslancov požiadala o podporu predloženého návrhu.

Uznesenie 10/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021,
2. ž i a d a
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja
na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložiť poslancom podrobnejšie informácie
o projekte Inteligentné zdravotníctvo – predpoklady, čoho sa bude projekt týkať.
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Výsledok hlasovania 15:

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

zdržalo sa: 5 hlasov,

K bodu 10
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ing. Ján Pavlík, PhD. (ďalej len ,,riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) predložil Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK
č. 55/2018. Informoval, že materiál obsahuje výzvu, vzor žiadosti a vyúčtovania. Uviedol, že
tento rozpočet je treťou zložkou v rámci VZN o poskytovaní dotácií a má charakter spolupráce
s verejnosťou. Vysvetlil, že projekty sú predkladané verejnosťou, následne hodnotené komisiou
a v konečnom dôsledku o projektoch rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania, ktoré je
momentálne nastavené v rámci našich možností a to formou e-mailovej komunikácie. Do
budúcna zvažujeme zaviezť systém hlasovania formou SMS. Ďalej uviedol, že objem
finančných prostriedkov určených na výzvu je 140 000 €, výška dotácie na jednu žiadosť je
3 100 € a objem finančných prostriedkov pre túto výzvu je rozdelený pre jednotlivé okresy na
základe počtu obyvateľov. Termín uzávierky na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie spolu
so všetkými náležitosťami je 13.5.2019. Ďalej v krátkosti spomenul niektoré podporované
činnosti ako napr. obnova, revitalizácia, ošetrovanie alebo výsadba alejí, sadov, významných
stromov mimo zastavaného územia obce a taktiež edukačné aktivity zážitkovou formou. Na
záver doplnil, že oprávneným žiadateľom je právnická osoba, iná ako obec a fyzická osoba,
podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ľubomír Kubáň,
poslankyne Erika Cintulová, Anna Dvorščáková a poslanec Zdenko Kubáň.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa opýtal z akého dôvodu je obec neoprávneným žiadateľom
a vyjadril názor, že malé obce sú týmto diskvalifikované a j z dôvodu, že v obci nepôsobia
neziskové organizácie, občianske združenia. Naproti tomu podnikateľské subjekty túto
možnosť vo výzve majú a pripomenul, že keď sa schvaľovalo VZN 55/2018 o poskytnutí
dotácií z rozpočtu ŽSK bola oprávneným žiadateľom obec. V tejto výzve sa obec ako
oprávnený žiadateľ nenachádza a je to nesúlad VZN s výzvou aj keď to nie je porušenie zákona.
Taktiež vyjadril nesúhlas, že podporované činnosti sa budú realizovať iba v extraviláne mimo
obce a taktiež by do budúcna privítal hlasovanie prostredníctvom SMS. Ďalej by sa zameral na
porovnanie s inými župami napr. s Bratislavskou a Trnavskou. V budúcnosti by výzvu rozšíril
o oblasť podpory, výšku dotácie a oprávneného žiadateľa. Uvítal by otvorenejší participatívny
rozpočet a jeho podstatou by malo byť zapojenie sa do aktivít čo najväčšieho počtu obyvateľov
ŽSK. Vyjadril názor, že by bolo vhodné a objektívnejšie a k by oprávnenými žiadateľmi mohli
byť fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb. Taktiež by rozšíril oblasť podpory ako napr.
voľno-časové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie
záujmové aktivity, tvorivé aktivity, aktivity v oblasti športu, aktivity na zlepšenie životného
prostredia, zveľadenie komunít a komunitnej infraštruktúry.
S faktickou poznámkou reagoval poslanec Zdenko Kubáň.
Zdenko Kubáň vyjadril súhlas so svojim predrečníkom a doplnil, že vo VZN, ktoré pred
pár mesiacmi schválili je v prvom bode označená obec ako oprávnený žiadateľ a teraz vo výzve
je obec vylúčená. Vo VZN nenašiel dôvod, aby obce boli z výzvy vylúčené, jedine na základe
kritérií. Vyjadril názor, že aj keď to nie je v rozpore so zákonom nevidí v tom logiku.
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Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja reagoval na položené otázky. Uviedol, že
v súčasnosti prebiehajú tri výzvy, ktoré sú zamerané aj na voľno-časové aktivity, prácu
s mládežou a vzdelávacie aktivity a taktiež máme výzvy zamerané na oblasť športu, kultúry
a verejné priestory, ktoré sú v zastavanom území obce. Preto táto výzva bola koncipovaná
smerom do mimo zastavaného územia, aby nedochádzalo k duplicite akcií. Informoval, že
samotnú výzvu pripravovala sedemčlenná komisia zostavená z dvoch podpredsedov, dvoch
zástupcov za Úrad ŽSK, dvoch členov komisie regionálneho rozvoja a jeden zástupca
komunitnej nadácie Liptov. Zároveň sa komisií zúčastňovala aj právnička. Uviedol, že nebolo
primárnym zámerom diskvalifikovanie obcí. Podotkol, že jednotlivé výzvy môžu stanovovať
kritériá ako rozšíriť okruh neoprávnených žiadateľov. Na základe diskusií v komisii dospeli
k jednoznačnému názoru, že obce budú vylúčené, aby sa posilnila participatívnosť a chceli tým
dosiahnuť, aby obyvatelia ŽSK začali viac vnímať aj dianie mimo zastavaného územia obce.
Dodal, že ostatné výzvy sú viac zamerané do investičných akcií a infraštruktúry priamo
v zastavanom území.
Predsedníčka reagovala na vystúpenie poslanca Zdenka Kubáňa. Uviedla, že v §4 ods. 1
sa hovorí o oprávnených žiadateľoch a je tam napísané, že možno poskytnúť týmto
oprávneným žiadateľom a nie striktne vymedzené, že týmto poskytnúť musíme. Zámerom tejto
formulácie nie je odstrániť obce z výzvy, ale naštartovať občiansku spoločnosť a videli v tom
spôsob aktivácie ľudí. A je prirodzené, že obce budú spolupracovať so žiadateľmi. Dodala, že
vo VZN 55/2018 je jasne napísané, ž v jednotlivých výzvach sa môžu určiť aj ďalšie kritériá.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila poslankyňa Erika Cintulová.
Vyjadrila názor, že jej to nepríde ako participatívny rozpočet. Dávame verejnosti
možnosť podieľať sa na rozhodovaní o prioritách istej časti rozpočtu, chceme umožniť
realizáciu projektov, ktoré si vymyslia, naplánujú a realizujú priamo občania. Chceme tým
priblížiť samosprávny kraj bližšie k ľuďom. Vyjadrila názor, že je to skvelá správa, ale problém
vidí v tom ako je návrh koncipovaný a nevníma ho ako participatívny rozpočet. Takýto návrh
neumožňuje zapojiť sa širokej verejnosti s projektmi, ktoré práve oni považujú za potrebné
realizovať. Tieto návrhy by sa nemali obmedzovať len na oblasť životného prostredia a mimo
zastavaného územia obce. Vyjadrila sa, že toto je presne cielená grantová výzva s presnými
podmienkami, ktorých zmysel jer dať možnosť vzniku projektom v presne definovanom okruhu
kde je oblasť slabo podporená. Vyjadrila súhlas s takouto výzvou, ale je potrebné ju nazývať
pravým menom a neskrývať ju za participatívny rozpočet. Ten by mal byť čo najviac otvorený
nápadom, ktoré prichádzajú od verejnosti, pretože často krát verejnosť rozmýšľa o prioritách
inak ako riadiace orgány. Takto nemáme možnosť zistiť aký je názor a pohľad verejnosti.
Vyzvala, aby sme dali šancu ľuďom sa zapojiť a zabojovať o projekty, ktoré považujú za
zmysluplné a nediktujme im podmienky pri tak malej sume z rozpočtu. Dodala, že ostatné kraje
majú rozpočty koncipované čo najširšie. Predložila pozmeňujúci návrh v troch bodoch. V bode
I. oprávnený žiadateľ, zmeniť vetu bode číslo 1 oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie
je právnická osoba a obec so sídlom na území ŽSK. Ďalej doplniť posledný bod do
podporovaných činností o voľno-časové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity,
neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity v oblasti športu, kultúry a komunitnej
infraštruktúry. Vylúčiť z bodov podporovaných činností formuláciu mimo zastavaného územia
obce.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Ľubomír Bechný.
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Poslanec Ľubomír Bechný vyjadril súhlas s rozšírením oblasti žiadostí, ale nesúhlasil,
aby obce boli zapojené do výziev a tento rok by to ponechal podľa predloženého návrhu.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Peter Dobeš. Uviedol, že komisia zasadala
niekoľko krát a skutočne sa snažili nájsť bez vedľajších úmyslov, aby participatívny rozpočet
bol nastavený ako niečo nové v tomto kraji, niečo čo podporí občiansku spoločnosť. Obce majú
mnoho iných možností a malé občianske združenia z ďaleka takúto možnosť nemajú a to je cieľ
tohto rozpočtu. Zdôraznil, aby sa v tejto fáze ponechal predložený návrh, ktorý vyhodnotíme aj
na základe skúseností a poučíme sa z prípadných chýb, pripomienok a skvalitníme budúci rok
tento materiál.
Predsedníčka doplnila, že doteraz sa ani jeden rok nenachádzala vo výzvach téma
životného prostredia. Zdôraznila, že finančných prostriedkov v balíku nie je veľa a zbytočne
rozširovať výzvu na rôzne oblasti by bolo neefektívne.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja informoval, že máme veľmi dobrú spoluprácu so
spoločnosťami, ktoré pripravujú schémy participatívneho rozpočtu aj pre Trnavský kraj, ktorý
ho spustil už na jeseň v minulom roku. Tu obyvatelia definovali svoje okruhy a na základe
prioritných tém sa následne predkladajú projekty. Avšak my potrebujeme vyhlásiť výzvu do
31. marca 2019 a keďže sme rozpočet začali pripravovať až v januári tak v tejto fáze sme
nedokázali vtesnať do procesu hlasovanie o prioritách. Doplnil, že sa pripravuje nová dotačná
schéma, kde bude systém výberu prioritných tém.
Faktickou poznámkou reagovala poslankyňa Erika Cintulová.
Vyjadrila sa, že práve preto by sme oblasť tém nemali zužovať, ale ponechať ich
otvorené.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Jozef Marec.
Poslanec Jozef Marec uviedol, že na zasadnutí komisie kultúry tento bod jednomyseľne
neprešiel. Vyjadril sa, že je skeptický ohľadom hlasovania verejnosti, pretože je to veľmi ľahko
manipulatívne. Na druhej strane nejde o veľkú čiastku finančných prostriedkov, takže nie je
potrebné z toho robiť búrky v pohári vody. Na záver sa vyjadril, že je zvedavý ako verejnosť
bude hlasovať a preto podporí predložený návrh.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila poslankyňa Anna Dvorščáková. Vyjadrila sa, že osobne
vníma predloženie tohto návrhu veľmi pozitívne. Takýto rozpočet majú aj mnohé mestá na
Slovensku. Ďalej uviedla, že pre budúcnosť by privítala, aby sa do výzvy mohli zapájať aj
jednotlivci. Podporila pozmeňujúci návrh poslankyne Cintulovej. Taktiež by do budúcnosti
privítala vyššiu výšku dotácie.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Jozef Marec.
Poslanec Jozef Marec vyjadril názor, že je iné organizovať participatívny rozpočet na
úrovni miest a obcí ako na úrovni samosprávneho kraja.
Faktickou poznámkou reagovala poslankyňa Erika Cintulová.
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Poslankyňa Erika Cintulová zdôraznila, že aj na základe skúseností vie, že ľudia by sa
mali rozhodovať voľne.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Zdenko Kubáň. Informoval, že na zasadnutí
komisie predložený návrh neschválili. Uviedol, že takéto grantové schémy sú vítané, no
myšlienka zapájania ľudí cez internet nebola jednoznačná a niekedy sa pri tomto spôsobe
hlasovania stráca zdravý rozum. Niektoré spoločnosti nútia ľudí hlasovať každý deň a stáva sa
z toho hlasovacia fraška. Podotkol, že komisia neprijala uznesenia z dôvodu viacerých výtok.
Vyjadril sa, že veľmi dôsledne dohliadne na to aké projekty uspejú. Na záver vyjadril názor, že
nie je správne vylúčiť obce.
Faktickými poznámkami reagovali podpredsedovia Igor Janckulík a Milan Laurenčík.
Podpredseda Janckulík uviedol, že ide o pilotný projekt a určite by mu mali dať zelenú.
Komisia strávila prípravou stovky hodín. Vyjadril názor, že časom sa chyby dajú vychytať
a požiadal o podporu predloženému návrhu.
Podpredseda Laurenčík uviedol, že ho zarazilo neschválenie materiálu komisiou kultúry.
Vyjadril, že materiál bol pripravený s najväčšou snahou zapojiť verejnosť aj na základe
požiadavky členov tejto komisie. Zhodnotil, že možno bolo vhodnejšie prizvať členov komisie
k príprave materiálu, prípadne mali na zasadnutí komisie schváliť pripomienky a nie len
nezahlasovať za predložený materiál.
Poslanec Zdenko Kubáň reagoval na odznené faktické poznámky. Uviedol, že si
nepamätá, že by komisia kultúry niečo podobné odporučila a možno to bolo len na základe
individuálnych požiadaviek.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja doplnil, že výzvy budú posudzované dvojkolovo
aj z hľadiska prínosu a udržateľnosti a každý projekt, ktorý nebude spĺňať požiadavky bude
vylúčený.
Predsedníčka uviedla, že oblasť vybraná pri kreovaní participatívneho rozpočtu je tá,
ktorá doteraz absentovala. Vo veľkej miere sme vnímali, že regionálny rozvoj je
poddimenzovaný a prioritou pre tento rok je životné prostredie. Vyjadrila názor, že takto
naprojektovaná výzva má šancu na úspech a má zmysel podporiť občiansky sektor. Následne
ukončila rozpravu a dala hlasovať o troch doplňujúcich návrhoch poslankyne Eriky Cintulovej.
1. Doplniť obec ako oprávneného žiadateľa, 2. Doplniť podporované činnosti, 3. Vylúčiť
z bodov podporovaných činností slovné spojenie ,,mimo zastavaného územia obce“.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 9 hlasov, proti: 4 hlasy,
zdržalo sa: 30 hlasov,
nehlasovalo: 9 hlasov.
Predsedníčka skonštatovala, že doplňujúci návrh nebol schválený.

Výsledok hlasovania 17:

Za: 5 hlasov, proti: 1 hlas,
zdržalo sa: 38 hlasov,
nehlasovalo: 8 hlasov.
Predsedníčka skonštatovala, že doplňujúci návrh nebol schválený.

Výsledok hlasovania 18:

Za: 9 hlasov, proti: 1 hlas,
zdržalo sa: 33 hlasov,
nehlasovalo: 9 hlasov.
Predsedníčka skonštatovala, že doplňujúci návrh nebol schválený.
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Ďalej dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 11/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja
Výzvu Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci
participatívneho rozpočtu č. 4/2019.
Výsledok hlasovania 19:

Za: 46 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodom 11, 12 a 13
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na
realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne
obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
U viedol, že partnerská zmluva sa bude predkladať ako povinná príloha k Zmluve o poskytnutí
finančného príspevku pre projekt technickej pomoci na realizáciu projektu. Celkové výdavky
za ŽSK činia 72 006,37 € a spolufinancovanie ŽSK predstavuje 3 600,32 € Žiadosť o
nenávratný finančný príspevok bola predložená v rámci výzvy ,,Technická asistencia“ – pre
zabezpečenie činností pri implementácií Operačného programu. Hlavným cieľom prioritnej osi
Technická pomoc (TP) je zabezpečiť vysokú kvalitu riadenia a efektívnu implementáciu
programu. Dosiahnutie tohto cieľa bude mať vplyv na dosiahnutie cieľov ostatných prioritných
osí, rovnako ako efektívne využitie prostriedkov EFRR. Technická pomoc bude použitá na
financovanie úloh podrobne opísaných v kapitole 5.3 programu, ktoré budú realizovať inštitúcie
zapojené do implementácie programu.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil Návrh Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK
AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na
zlepšenie kvality ovzdušia. Uviedol, že v rámci Slovenska patria regióny Žilinského kraja k
územiam so zhoršenou kvalitou ovzdušia, a to nie len v oblastiach s riadenou kvalitou ovzdušia
(Žilina, Ružomberok). K výrazným znečisťovateľom ovzdušia podľa posledných zistení
SHMÚ patria domácnosti a ich vykurovanie tuhým palivom - prevažne drevom rôznej kvality.
V rámci kraja je problém najvypuklejší najmä v oblasti Horných Kysúc a Oravy. Ministerstvo
životného prostredia SR už od roku 2018 pripravuje projekt zameraný na posilnenie nástrojov
zlepšovania kvality ovzdušia. Jedným z nástrojov je aj vytvorenie pozície „manažéra riadenia
kvality ovzdušia“ v jednotlivých samosprávnych krajoch a vybraných mestách. Žilinský
samosprávny kraj bude v rámci projektu vystupovať ako pridružený príjemca s úlohou vytvoriť
a udržať počas najbližších 8 rokov pozíciu „manažéra kvality ovzdušia“. Náklady projektu vo
výške 432 000,00 € spojené s vytvorením tejto pozície by boli hradené z prostriedkov EÚ,
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štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Výška spolufinancovania zo strany ŽSK by bola 10 % ,
t.j. 43 200,00 € (5 400,00 €/rok).
Ďalej predložil návrh na Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-03
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Výzva bola
vyhlásená 9.11.2018, je otvorená, uzávierka prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí
je 31.1.2019, druhého hodnotiaceho kola 28.2.2019. Maximálna doba realizácie projektu je 36
mesiacov. Právoplatné uznesenie o súlade s plánovacími dokumentmi, o zabezpečení realizácie
projektov a zabezpečení ich spolufinancovania sú povinnými prílohami žiadostí. V rámci
investičnej priority „Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a
podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu
vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného
začlenenia do vzdelávania a prípravy“, je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencii detí a žiakov. Žiadateľom v
zmysle podmienok výzvy môžu byť vyššie územné celky a rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené vyšším územným celkom. V rámci projektu: „Zvýšenie kvality
vzdelávania na Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove“, ktorý predkladá Gymnázium A.
Bernoláka, Námestovo, ide o zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti
matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách a strednej
športovej škole so študijným odborom športové gymnázium. Celkové oprávnené výdavky pre
projekt sú 315 000,- EUR, výška spolufinancovania projektu neprekročí sumu 15 750,- EUR.
Schválené uznesenia zastupiteľstva ŽSK musia byť ako povinné prílohy spolu so žiadosťami o
nenávratný finančný príspevok predložené najneskôr 28.2.2019.
Predsedníčka otvorila rozpravu k všetkým predloženým návrhom. Prihlásil sa poslanec
Thomka.
Poslanec Thomka poukázal na raritu, ktorú máme v Žilinskom kraji a tou je mesto
Ružomberok a obec Ľubochňa. Hodnoty znečistenia kvality ovzdušia sú veľmi vysoké, taktiež
aj prašnosť ciest a to by sme si mali uvedomovať aj pri vyčleňovaní finančných prostriedkov
na údržbu ciest. Všetka špina, ktorá je v ovzduší znižuje kvalitu života obyvateľov. Tieto
koncentrácie často nevidieť, no musíme si ich uvedomovať. Vyjadril názor, že takýto projekt
tu už mal byť minimálne osem rokov. Dodal, že hodnoty u nás sú omnoho vyššie ako v celej
Európe.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predložených návrhoch uznesení.
Výsledok hlasovania 20:

Za: 37 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 13 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Uznesenie 12/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
medzinárodnú Partnerskú zmluvu medzi Štátnou pokladnicou – štátna rozpočtová jednotka –
Centrum európskych projektov a Žilinským samosprávnym krajom, týkajúcu sa realizácie
projektu technickej pomoci s názvom: Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie,
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schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014
– 2020.

Uznesenie 13/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

účasť ŽSK v projekte LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov
riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a
lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

b)

spolufinancovanie projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie
Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií
regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia
vo výške 10% z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. v sume
do výšky 43 200,00 €.

Uznesenie 14/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie kvality vzdelávania
na Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove“,
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 15 750,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
a)

K bodom 14 a 15
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja predložil návrh na Zmenu Uznesenia 27/10 písm.
a) zastupiteľstva z 28. januára 2019. Uviedol, že dôvodom je zmena názvu projektu a po dohode
s partnerom sa názov mení na ,, Podpora odborného vzdelávania pre potreby cezhraničného
trhu práce“.
Ďalej predložil návrh na Zmenu Uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára
2019. Uviedol, že dôvodom je zmena výšky spolufinancovania z dôvodu navýšenia rozpočtu
projektu. Z pôvodnej výšky 7 500, - EUR sú celkové oprávnené výdavky po navýšení 15 000,EUR.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predložených
návrhoch uznesení.

Uznesenie 15/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
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schvaľuje
zmenu Uznesenia 27/10 písm. a) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 28. januára 2019 tak, že bude znieť:
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Podpora odborného
vzdelávania pre potreby cezhraničného trhu práce“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom Žilinského samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020,

Uznesenie 16/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu Uznesenia 34/10 písm. c) Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
z 28. januára 2019 tak, že bude znieť:
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. v sume do výšky
15 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Výsledok hlasovania 21:

Za: 36 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 13 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodom 16 a 17
Riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK , Mgr. Janka Školová (ďalej len
,,riaditeľka odboru školstva a športu“) predložila Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Strednej
zdravotníckej školy, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš. Dôvodom zmeny adresy Strednej
zdravotníckej školy, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš na novú adresu Stredná
zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš je rekonštrukcia pôvodnej
budovy školy na sídle Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš. Na základe uvedeného požiadal
odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Ministerstvo zdravotníctva SR o
zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR. V súvilosti s uvedeným Ministerstvo zdravotníctva
SR listom zo dňa 28.11.2018 vydalo potvrdenie o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR
pre Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, ktorá spočíva v zmene adresy z
Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš na novú adresu Komenského 843, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Ďalej predložila Návrh na Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Školský internát zabezpečuje žiakom stredných
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škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Svojím výchovným programom
školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo
vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou dieťaťa alebo žiaka. Vytvára podmienky pre
uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských
aktivít. Rada školy pri Školskom internáte, Ružomberok prijala uznesením návrh zriaďovateľa
na vyradenie Školského internátu a Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok zo
siete škôl a školských k zariadení SR a zaradenie Školského internátu a Školskej jedálne,
Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok ako súčastí Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok
do siete škôl a školských zariadení SR. Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok
je ako jediný internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK so samostatnou právnou subjektivitou,
pričom ostatné internáty v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pôsobia ako súčasti škôl, čo
prinesie úsporu finančných prostriedkov v oblasti administratívy a zároveň možnosť získať viac
finančných prostriedkov rozšírením služieb školského internátu. Odbor školstva a športu
Žilinského samosprávneho kraja podal návrh na vyradenie Školského internátu, Námestie A.
Hlinku 76, 034 01 Ružomberok a jeho súčastí zo siete škôl a školských zariadení SR k
31.08.2019 a zároveň jeho zaradenie ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01
Ružomberok (ďalej len ,,Spojená škola, Ružomberok“) do siete škôl a školských zariadení SR
k 01.09.2019. Školský internát a Školská jedáleň Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok
ako súčasti Spojenej školy, Ružomberok budú zabezpečovať žiakom stredných škôl
výchovnovzdelávaciu činnosť, ubytovacie a stravovacie služby. Zaradením Školského
internátu, Ružomberok pod Spojenú školu, Ružomberok bude mať školský internát možnosť
získať viac finančných prostriedkov na rozvoj, nakoľko škola okrem hlavnej činnosti vykonáva
aj podnikateľskú činnosť. Spojená škola, Ružomberok môže rozšíriť služby školského internátu
v oblasti ubytovania a využiť školskú jedáleň internátu na vykonávanie odbornej praxe žiakov
školy v učebnom odbore 6445 H kuchár. Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín má v
súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní stravovania so Základnou školou Petra Škrabáka,
M. Hattalu 2151, Dolný Kubín, ktorá k 01.09.2019 zmluvu vypovedala, nakoľko musí
poskytovať obedy pre všetkých žiakov základnej školy a z kapacitných dôvodov nebude môcť
naďalej poskytovať stravovanie pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Dolný Kubín. Zároveň
boli oslovené aj ďalšie školy v blízkom okolí, ktoré tiež nedokážu z kapacitných dôvodov prijať
ďalších stravníkov. V snahe riešiť vzniknutý problém riaditeľ školy zaslal Žilinskému
samosprávnemu kraju žiadosť o zaradenie Výdajnej školskej jedálne M. Hattalu 2149, 026 01
Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
do siete škôl a školských zariadení SR.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Štefan Zelník.
Poslanec Štefan Zelník informoval, že na zasadnutí komisie zdravotníctva prešli všetky
návrhy uznesení jednomyseľne.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a následne dala hlasovať o predložených návrhoch
uznesení.

Uznesenie 17/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
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zmenu zriaďovacej listiny č. 2002/338-SP zo dňa 01.07.2002 Strednej zdravotníckej školy,
Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „organizácie“) v znení neskorších dodatkov
Dodatkom č. 7, ktorým sa mení sídlo:
organizácie zo sídla Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš na Komenského 843, 031 01
Liptovský Mikuláš.

Uznesenie 18/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) návrh na vyradenie Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok
zo siete škôl a školských k zariadení SR k 31.08.2019,
b) návrh na vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Školského internátu, Námestie A. Hlinku
76, 034 01 Ružomberok zo siete škôl a školských k zariadení SR k 31.08.2019.

Uznesenie 19/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) návrh na zaradenie Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako
súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné
učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019 do siete škôl a školských
zariadení SR,
b) návrh na zaradenie Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako
súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné
učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 01.09.2019 do siete škôl a školských
zariadení SR.

Uznesenie 20/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti
Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 029 01 Dolný Kubín do siete škôl a školských
zariadení SR k 01.09.2019.
Výsledok hlasovania 22:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 10 hlasov.
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zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 18
Podpredseda ŽSK Ing. Peter Weber, člen mandátovej komisie Zastupiteľstva ŽSK
predložil Správu mandátovej komisie o výsledku prešetrenia sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej
– Dvorožňákovej na hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jána Konušíka.
Dňa 18. februára 2019 bolo na Úrad ŽSK doručené podanie Ing. Malvíny Fuzákovej Dvorožňákovej, toho času už bývalej riaditeľky SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši,
ktorým sa domáha ochrany svojich práv porušených činnosťou orgánu verejnej správy. Na
základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„Zásady“) bol tento podnet vyhodnotený ako sťažnosť a v zmysle Čl. III. Časti C) bod 3. bola
táto sťažnosť zaevidovaná pod ev. č. 5/2019. V zmysle Čl. IV. ods. 1.1 Zásad sťažnosť na
hlavného kontrolóra prešetruje mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK, ktorá je povinná spísať
zápisnicu o prešetrení sťažnosti a o výsledku prešetrenia je povinná informovať Zastupiteľstvo
ŽSK (ďalej len „zastupiteľstvo“), ktoré je orgánom príslušným na vybavenie sťažnosti.
V zmysle Čl. IV. ods. 4 Zásad bol so sťažnosťou oboznámený hlavný kontrolór bol požiadaný
o vyjadrenie sa k predmetnej sťažnosti v termíne do 4. marca 2019. Hlavný kontrolór predložil
vyjadrenie spolu s prílohami v stanovenom termíne. Mandátová komisia zasadala 20. marca
2019. Predseda komisie poslanec Ján Podmanický poveril vedením komisie člena komisie
podpredsedu ŽSK Petra Webera, nakoľko sa zo zdravotných dôvodov nemohol zasadnutia
komisie zúčastniť. Mandátová komisia po oboznámení sa s obsahom sťažnosti, po vysvetlení
hlavného kontrolóra, na základe predložených materiálov a listinných dôkazov prešetrila
jednotlivé body sťažnosti týkajúce sa osoby hlavného kontrolóra. Ostatné časti sťažnosti voči
kontrolnej skupine sú prešetrované iným subjektom v zmysle Zásad. O výsledku prešetrenia
mandátová komisia informuje zastupiteľstvo. Sťažnosť na osobu hlavného kontrolóra obsahuje
štyri body, ku ktorým mandátová komisia zaujala nasledovné stanovisko. Mandátová komisia
spísala zápisnicu o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktorú podpísali všetci prítomní členovia
mandátovej komisie. Súčasne prijala uznesenie, ktoré je prílohou tejto správy. Mandátová
komisia odporúča zastupiteľstvu prijať uznesenie o neopodstatnenosti sťažnosti.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 21/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
správu mandátovej komisie o výsledku prešetrenia sťažnosti doručenej na Úrad Žilinského
samosprávneho kraja 18. februára 2019, zaevidovanej pod ev. č.: 5/2019 sťažovateľa Ing.
Malvíny Fuzákovej – Dvorožňákovej na hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Jána Konušíka, ktorou sa domáha ochrany svojich práv porušených činnosťou
orgánu verejnej správy,

2.

konštatuje,
že prešetrením sťažnosti bolo preukázané, že sťažnosť ev. č. 5/2019 je neopodstatnená.
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Výsledok hlasovania 23:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 19
Riaditeľka odboru zdravotníctva, PhDr. Silvia Pekarčíková, (ďalej len ,,riaditeľka odboru
zdravotníctva“) predložila Správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018, vrátane vekovej štruktúry
vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. Za pomoci
vizualizácie stručne znázornila hospodárske výsledky nemocníc.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Štefan Zelník, Martin
Šenfeld a Vojtech Koleják.
Poslanec Zelník uviedol, že tieto dobré hospodárske výsledky sú ovplyvnené aj
samotným oddlžením a peniaze, ktoré dostali nemocnice v rámci tohto oddlženia sa objavili aj
v pozitívnych číslach. Ide o krátkodobý stav a zdravotníctvo ako také je nedofinancované a to
najmä z dôvodu, že výkony, ktoré robia zdravotnícke zariadenia nie sú zohľadnené v tom čo
dostanú od zdravotných poisťovní.
Poslanec Šenfeld taktiež poukázal na skreslené hospodárske výsledky vzhľadom na
oddlženie, ktoré sa muselo zaúčtovať do výnosov a to znamená, že hospodársky výsledok je
lepší ako by bol v skutočnosti. Zdôraznil, že ide o jednorázovú záležitosť. Uviedol, že aj za
tento rok budú výsledky skreslené. Zhodnotil, že finančná stabilita nemocníc oproti iným
krajom dobrá, ale aj napriek tomu musíme byť obozretní. Je potrebné aj naďalej pokračovať
v investíciách. Pripomenul, že od 1. 1. 2019 sa zvýšili náklady na mzdy dosť výrazným
spôsobom, čo bolo vykryté len z časti. Takisto od 1. 5. 2019 nás čaká ďalšie zvyšovanie
sociálneho balíčka a taktiež náklady na dovolenkové poukazy v rámci SR. Požiadal, aby aj do
budúcna mysleli na naše nemocnice pri investičných aktivitách. Na záver vyjadril poďakovanie
za schválenie finančných prostriedkov.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Koleják. Vyjadril sa k výnosom v nemocnici
v Trstenej. Vyjadril sa, že za posledné roky došlo k významným zmenám a výnosy by mohli
byť aj vyššie no prišli o 60 lôžok kde sa zrušili dve celooravské oddelenia. Vystriedalo sa tam
7 riaditeľov, čiže koncepcia bola pochybná, taktiež prišli o rýchlu lekársku pomoc, niektoré
ambulancie, málo sa urobilo pre zaradenie do siete a to sú veci, ktoré znižujú výnosy. Napriek
tomu produkuje pozitívny hospodársky výsledok, ale je to na úkor miezd a iných investícií.
Vyjadril presvedčenie, že všeobecne si tieto nemocnice zaslúžia uznanie, že idú v pozitívnom
duchu hospodárskeho výsledku. Vyzval, aby sa investovalo nielen do priestorov a vybavenia,
ale aj do ľudského potenciálu, do lekárov a hlavne zdravotných sestier, ktorých ubúda.
Predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 22/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
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správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja k 31.12.2018, vrátane vekovej štruktúry vybraných poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
Výsledok hlasovania 24:

Za: 40 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 20
Hlavný kontrolór ŽSK, Ing. Ján Konušík veľmi stručne za pomoci vizualizácie predložil
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok
2018.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 23/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
2. polrok 2018.
Výsledok hlasovania 25:

Za: 37 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

za

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 21
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 Jaroslav Barok.
Interpeloval vo veci Arboréta v Liptovskom Hrádku. Uviedol, že sa na neho obrátili
občania a aktivisti v Liptovskom Hrádku a Občianske združenie Liptovskí aktivisti. Stav
Arboréta v Liptovskom Hrádku je v súčasnosti viac ako nevyhovujúci. Práce v arboréte sú
obmedzené na najnutnejšie udržiavacie práce, ktoré vykonávajú zdarma žiaci Strednej lesníckej
školy v Liptovskom Hrádku v rámci odborných praxí (sú to hlavne žiaci 1. a 2. ročníka).
Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. Pre nedostatok financií však nemá
zamestnancov, ktorí by sa oň starali v takej miere, ako sa to dialo v minulosti. Hrádocké
arborétum aj napriek svojej malej výmere v súčasnej dobe je jedinečným svojho druhu v
Európe. Dôkazom tohto tvrdenia je, že je najvyššie položeným arborétom v Strednej Európe,
zhromažďuje tretie najrozsiahlejšie dendrologické zbierky na Slovensku. V arboréte sa
nachádzajú jedinečné taxóny z našej a svetovej dendroflóry, ktoré sú v zoznamoch Červených
kníh viacerých štátov a ktoré sú v rámci Európy na severnom okraji svojho prirodzeného areálu
rozšírenia (klokoč perovitý, mechúrnik stromovitý, jaseň mannový a pod.). Vzhľadom k vyššie
uvedenému nedostatku finančných prostriedkov, ale aj nedostatku personálu žiadam o podporu
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Žilinského samosprávneho kraja, ale aj o vykonanie nápravy v starostlivosti tak, aby mohlo byť
pravidelne revitalizované. Vyjadril názor, že najlepšie bude, ak sa arborétum dostane do takého
stavu, aby reprezentovalo nielen školu, ktorá ho má na starosti, ale aj mesto Liptovský Hrádok
a celý región Liptova.“
Predsedníčka dala do pozornosti interpelujúcemu poslancovi, že mu bude v riadnom
termíne písomne odpovedané.
K bodu 22
Predsedníčka informovala, že ďalšie rokovania zastupiteľstva plánuje zvolať na 6. mája
2019 a 24. júna 2019. Dodala, že v prípade zmien budeme poslancov informovať. Pripomenula
poslancom termín na odovzdanie majetkového priznania. Vyzvala poslancov, ktorí sa chcú
prihlásiť v bode rôzne, aby tak urobili. Prihlásili sa poslanci Branislav Tréger, Ľubomír Kubáň
a poslankyňa Ľudmila Chodelková.
Poslanec Tréger uviedol, že na zasadnutí dozornej rady sociálneho podniku dal prísľub
konateľovi, že mu budú pracovníci Úradu ŽSK nápomocní. Ďalej dal do pozornosti, že
metodický pokyn zo strany zriaďovateľa ohľadom verejného obstarávania je nešťastne
vypracovaný a ak chceme byť promptnejší je potrebné zaviesť EKS. Na záver pripomenul, že
v lete bude vyhlásený Nórsky fond a aby sa nezabudlo na 1. lesnícku školu v Rakúsko –
Uhorsku v Liptovskom Hrádku. Z fondov je možné získať až 1 200 000,- EUR.
Riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania majetkom reagovala
na poslanca Trégera. Informovala, že smernica bola pripravená v spolupráci s organizáciami
v správe ŽSK, je nastavená veľmi liberálne, na zákazky v hodnote do 10 000,- EUR sa robí
minimálny počet úkonov a tým sa odstránila zbytočná byrokracia. Avizovala, že je v príprave
nová verzia metodického pokynu, ale vzhľadom na nové informácie, že je v pláne zmena
zákona o verejnom obstarávaní, takže pripomienkovanie bolo pozastavené. Ďalej uviedla, že
EKS nie je možné aplikovať na akékoľvek zákazky a jedná sa len o takzvane dostupné kde je
lehota 3 dni avšak mnohé štatistiky ukazujú, že je to najdrahší spôsob obstarávania
a neodporučila ho vo veľkom využívať.
Faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľky reagoval poslanec Tréger. Uviedol, že
EKS je portál na súťaženie a podstatné sú určené technické podmienky jednotlivých súťaží.
A ak si ich obmedzíme v rámci metodického pokynu, potom sa zopakujú problémy ako v DSS
EDEN, na Lesníckej škole, Elektroškole atď. a vznikajú tým ďaleko vyššie škody len z dôvodu,
že to nedokážu vysúťažiť. V prípade uľahčenia administratívy je EKS suverénne najrýchlejší
spôsob a vyjadril presvedčenie, že určite nie najdrahší, záleží od technických podmienok aké
sa tam určia.
Ako ďalší vystúpil poslanec Kubáň. Opýtal sa ako sme na tom so získaním úverov na
školské zariadenia v správe ŽSK, konkrétne štátne Gymnázium v Ružomberku.
Predsedníčka informovala, že sa zvažuje ponuka zo Slovenskej sporiteľne
a pravdepodobne sa zameriame na zdroje z Európskych bánk. Dodala, že je to v procese
zvažovania.
K bodu 23
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Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť a rokovanie
ukončila. Na záver pozvala poslancov na obed do priestorov jedálne úradu.
Žilina 8. apríla 2019
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Milová v. r., zapisovateľka
MUDr. Jozef Marec v. r., overovateľ
Mgr. Ján Marosz v. r., overovateľ
Ing. Albín Maslaňák v. r., overovateľ

47

