Z Á P I S N I C A 12
z rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 6. mája 2019 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Martin Kapitulík
Matej Fabšík

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

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Otvorenie.
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. marca 2019.
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný
Kubín na základe výsledku výberového konania.
Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský
Hrádok na základe výsledku výberového konania.
Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši na základe výsledku výberového konania.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy,
ich súčastí a mostných objektov.
Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy
Žilinského samosprávneho kraja.
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej
zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014
– 2020.
Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020.
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci
programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
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.
Návrh na voľbu nového člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného
prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
za rok 2018.
Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
za rok 2018.
Interpelácie.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“)
otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (ďalej len
„predsedníčka“).
Predsedníčka informovala, že v rokovacej sále je prítomných zatiaľ 53 poslancov
a o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali poslanca Martin Kapitulík a Matej Fabšík.
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 Dušana Mičiana, Miroslava Minárčika
a Jána Podmanického, za zapisovateľku určila Sylviu Milovú. Ďalej určila skrutátorov, ktorí
budú zodpovední za hlasovanie pre prípad zlyhania elektronického hlasovacieho systému
Martinu Gazdíkovú a Alenu Alkas.
V úvode predsedníčka s radosťou informovala poslancov, že dňom 1. mája 2019
menovala do funkcie riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja JUDr. PhDr. Martina
Cingela. Zaželala mu veľa nadšenia a síl pre novú prácu, uviedla, že je skúsený manažér, ktorý
sa vrátil do rodného kraja a pochádza z Martina. Dodala, že je otvorený človekom a vyjadrila
presvedčenie, že bude dobrým riaditeľom úradu.
Ďalej pripomenula, že po ukončení zasadnutia zastupiteľstva sa uskutoční v klubovni
pod kongresovou sálou zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu, členovia komisie
dostali pozvánku na rokovanie.
Predsedníčka informovala, že formálne hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií
z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja podľa VZN ŽSK č. 55/2018 predložených
na základe Výzvy č. 1/2019 (Aktívny človek = aktívna spoločnosť), Výzvy č. 2/2019 (Kultúra)
a Výzvy č. 3/2019 (Verejný priestor a verejná infraštruktúra) bude ukončené najneskôr 9. mája
2019. Informujem Vás, že zasadnutia regionálnych komisií plánujeme predbežne na pondelok
13. mája 2019. Harmonogram je pripravený po osvedčenom vzore z minulého roka tak, že
vyhodnotenie všetkých výziev sa uskutoční v jeden deň po jednotlivých regiónoch. Pozvánka
Vám bude odoslaná mailom spolu s podkladmi na rokovanie.
V ďalšej časti sa predsedníčka vyjadrila k predloženému návrhu programu rokovania.
Konštatovala, že spolu s pozvánkou bol poslancom zaslaný aj návrh programu. Informovala, že
v rámci bodu 9 „Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja“ sťahuje z rokovania
časť 13. návrhu Uznesenia 1, a to návrh na schválenie zriadenia budúceho odplatného vecného
bremena na uloženie tlakového privádzača malej vodnej elektrárne a vysokonapäťovej prípojky
na pozemkoch v k. ú. Habovka a v k. ú. Zuberec. Spresnila, že v piatok sa osobne stretla so
zástupcom spoločnosti EHAES 21 Žilina Ing. Zábrodským. Dodala, že sa dohodli na tom, že
budeme rokovať vo veci až po doručení oznámenia z vodohospodárskeho podniku.
Osobitne dala do pozornosti, že v rámci bodu 21 Rôzne predkladá návrh Plánu
zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK do konca roka 2019 aj s návrhom uznesenia.
Opýtala sa, č má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania.
Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania.

Uznesenie 1/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
program rokovania zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 1:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 2
Riaditeľka kancelárie predsedníčky Miriam Šuteková v mene nového riaditeľa úradu
predložila Správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. marca 2019.
Informovala, že Uznesenie 4/11 v časti 3 je splnené. Dodala, že zásobník a prioritizácia
investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov je
zaradený ako bod do programu dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Ďalej informovala, že aj
Uznesenie 10/11 v časti 2. je splnené. Spresnila, že návrh realizácie zjednotenia informačných
systémov nemocníc na roky 2018 – 2019 spolu s analýzou súčasného stavu nemocníc – oblasť
informačných technológií a návrh na konsolidáciu informačných systémov je prílohou
predloženej správy o plnení uznesení.
Dodala, že všetky ostatné rozhodnutia zastupiteľstva realizuje úrad v súlade s prijatými
uzneseniami.
V ďalšej časti informovala poslancov o plnení uznesení, ktoré boli v čase ich
vyhodnotenie v plnení.
K Uzneseniu 3/10 časti 2. z 28. januára 2019, ktoré zostáva v plnení, informovala
poslancov o aktuálnych informáciách týkajúcich sa riešenia stavu v obchodnej spoločnosti
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.. Spresnila, že na úrovni ministerstva sa pripravuje legislatíva
o odplatách v civilnom letectve a pripravujú sa základné dokumenty spoločnosti, ktoré budú
predmetom rokovania vlády SR.
K Uzneseniu 18/11 zo 6. júla 2015, ktoré zostáva v plnení, informovala poslancov že
analytická časť Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility nám bola odovzdaná
dňa 29. apríla 2019 v súlade so zmluvou o dielo. Doplnila, že v súčasnosti pripravujeme začatie
obstarávania územného plán regiónu kraja v súlade so zákonom
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Ján Podmanický
a Jozef Grapa.
Poslanec Ján Podmanický pripomenul obsah rozpravy, ktorá odznela na
predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva k návrhu na prijatie úveru z ministerstva financií.
Rovnako pripomenul doplňujúci návrh uznesenia pani predsedníčky, ktorý bol schválený
a ktorým zastupiteľstva požiadalo predsedníčku na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva
pripraviť plán obnovy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných objektov. Vyjadril sa, že

obsah uznesenia pochopil tak, že na dnešné zastupiteľstvo bude poslancom predložený návrh
využitia úveru vo výške 15 mil. € s rozdelením podľa regiónov a na konkrétne stavebné aktivity
v oblasti rekonštrukcie ciest. Vyzval poslancov, aby si spomenuli, že viacerí boli toho názoru,
aby zastupiteľstvo neschvaľovalo bianko šek a pani predsedníčka dodala, že do mesiaca
predloží poslancom zoznam projektov, ktoré sa budú realizovať. Podľa neho, to, čo poslanci
dostali ako materiál v bodu 10 „Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií
ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov“, vôbec nezodpovedá tomu, na čom sa
dohodli. Uviedol, že predložený zoznam projektov je neprehľadný bez informácie, ktorá
z uvedených akcií by mala byť financovaná z úveru a ktorá z vlastných zdrojov. Označil
dokument ako veľmi neprehľadný. Ešte raz pripomenul, že poslanci požadovali predložiť
zoznam projektov, ktoré budú financované z úveru a na základe toho konštatoval, že takýto
zoznam poslanci nedostali. Opätovne požiadal predsedníčku, aby do nasledujúceho zasadnutia
predložila poslancom zoznam, o ktorý žiadali.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Podmanického sa prihlásil
poslanec Ján Marosz. Postúpil prítomným informáciu zo zasadnutia komisie dopravy.
Informoval, že členom komisie bol predložený zásobník projektov, po prerokovaní ktorého sa
komisia zhodla na tom, že bude ešte doplnený o objektívne kritériám, ktoré budú vychádzať
z analýz ciest. Dodal, že týmto spôsobom bude jasne a transparentne určené, ktoré cesty a podľa
akých kritérií budú opravované a v zásade nebude záležať na tom, z akých finančných
prostriedkov bude oprava hradená.
Poslanec Jozef Grapa sa vyjadril, že nesúhlasí s tým, ak predmetné uznesenie bolo
vyhodnotené ako splnené. Stotožnil sa s tým, že pri prerokovávaní návrhu na súhlas s prijatím
úveru, sa poslanci dohodli na tom, že na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva bude predložený
konkrétny zoznam, ako budú použité úverové prostriedky. Vyjadril sa, že pokiaľ predsedníčka
zorganizovala pracovné stretnutia s poslancami po volebných obvodov vo veci určenia priorít
investičných akcií s disponibilnou čiastkou vo výške 5 mil. € na celý kraj, obdobné stretnutia
by sa mali konať aj v tejto veci. Odporučil zorganizovať obdobné pracovné stretnutia
s poslancami po volebných obvodoch, aby sa spoločne poznajúc situáciu dohodli na
jednotlivých prioritách. Následne v spolupráci s odbornými zamestnancami sa pripraví
komplexný návrh jednotlivých priorít investičných akcií s rozdelením finančných prostriedkov.
Zopakoval, že nesúhlasí s konštatovaním, že predmetné uznesenia bolo splnené. Dodal, že
dokument, ktorý bol poslancom predložený, vníma ako prehľad situácie v doprave, ale nie
rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jozefa Grapu sa prihlásil podpredseda
Igor Janckulík a Ján Podmanický.
Podpredseda Igor Janckulík na úvod svojho vystúpenia vypovedal otvorenú otázku, či
suma vo výške 15 mil. € je dosť alebo málo na opravy ciest v Žilinskom kraji? Vyjadril sa, že
ak by sme chceli rozdeliť 15 mil. € na jednotlivé cesty a mostné objekty v rámci regiónov,
vzniknutá situácia by mohla byť lobbingom. Vysvetlil, že oprava niektorých ciest bude možná
aj z finančných prostriedkov z IROP. Dodal, že ak budeme mať možnosť opravovať cesty
z IROP, budeme voliť radšej túto možnosť ako z úverových prostriedkov. Toto bola motivácia,
pre ktorú sa spracoval zoznam všetkých ciest, ktoré sú v zlom stave. Na záver vyslovil názor,
že je úplne jedno, z ktorých prostriedkov bude hradená oprava ciest. Zdôraznil, že potrebujeme
cesty opraviť.

Poslanec Ján Podmanický sa vyjadril, že keď predsedníčka pozvala poslancov na
pracovné stretnutia ohľadom určenia priorít investičných akcií na toto volebné obdobie, veľa
poslancov sa stretnutí zúčastnilo a on osobne ocenil takúto aktivitu. Rokovania označil ako
veľmi konštruktívne. Vyjadril sa, že považuje za prirodzené, ak sa má rozhodovať o rozdelení
prostriedkov vo výške 15 mil. €, že budú opäť stretnutia, na ktorých si poslanci môžu vyjadriť
svoj názor, keďže najlepšie poznajú situáciu. Stotožnil sa s názorom podpredsedu Igora
Janckulíka, že by mohlo ísť o lobbing. Dodal, že poslanci zastupujú svoj región, za ktorý
lobbujú, čo je správne, a preto je zastupiteľstvo zložené z poslancov podľa počtu obyvateľov.
Úlohou každého poslanca je hájiť záujmy obyvateľov, ktorí ho do zastupiteľstva zvolili.
Vyjadril názor, že je to takto správne, pretože po vzájomnej diskusii môžeme dospieť
k nejakému konsenzu. Zdôraznil, že vždy sme sa vedeli dohodnúť. Uviedol, že poslancom
nebol predložený požadovaný materiál a poslanci nevedia, ako ideme naložiť so sumou 15 mil.
€, odporučil predsedníčke, aby opäť zvolala stretnutia poslancov z jednotlivých regiónov.
Poslanec Jozef Grapa reagoval na odznené faktické poznámky. Podpredsedovi Igorovi
Jankculíkovi povedal, že určite nespochybňuje, že v zozname sú cesty, ktoré treba opravovať.
Vysvetlil, že nereagoval na predložený zásobník a prioritizáciu, o ktorom bude zastupiteľstvo
ešte rokovať počas dnešného zasadnutia Upozornil, že reagoval na predloženú správu o plnení
uznesením, a to konkrétne k uzneseniu, ktorým bol vydaný súhlas s použitím prostriedkov
z ministerstva financií. Zdôraznil, že na vec treba nazerať aj z dôvodu využívania jednotlivých
ciest. Ak je na cesta značná dopravná situácia a nie je v najhoršom stave, jej opravu treba dať
medzi priority. Naopak, aj je na ceste zanedbateľná doprava a je vo veľmi zlom stave, nie je
také nevyhnutné ju opravovať. Zopakoval, že podľa jeho názoru predmetné uznesenie nebolo
splnené, keďže zastupiteľstvo ho prijala v súvislosti so súhlas na použitie prostriedkov
z úverových zdrojov s cieľom rozbaliť bianko šek, prípadne stanoviť nejaké kritériá.
V závere rozpravy vystúpila predsedníčka. Ocenila odznenú rozpravu. Aj napriek
tomu si myslela, že takáto diskusia bude pri bode 10, v rámci ktorého bude zastupiteľstvo
rokovať o zásobníku a prioritizáciu projektov ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných
objektov. Predsedníčka prečítala znenie prijatého uznesenia. Na spracovanie tohto dokumentu
bol krátky čas, relatívne dva týždne. Informovala, že prvotnou snahou s podpredsedom Igorom
Janckulíkom bolo, že sa vytvoria skupinky poslancov po regiónoch tak, ako sa to realizovalo
pri investíciách. Dodala, že každopádne vzhľadom na krátkosť času sme sa rozhodli vychádzať
z pasportizovaných úsekov a vytvoriť len jeden dokument – zásobník projektov, na základe
ktorého sa budú realizovať opravy. Uviedla, že ide o kapitálové výdavky, a preto upozornila,
že ak si poslanci niektoré úseky ciest nenašli v zozname, môžu sa opravovať ešte v rámci bežnej
opravy z bežných výdavkov. Zdôraznila, že je potrebné nastaviť kritériá, podľa ktorých sa bude
určovať dôležitosť opravy jednotlivých úsekov. Zopakovala, že súhlasí so všetkými
pripomienkami v rozprave. Dodala, že ak sme chceli splniť to, čo bolo zaznamenané
v uznesení, jedinou možnosťou bola spracovať predložený zásobník. Zdôraznila, že dnes ešte
neviem, ktoré opravy sa budú financovať z európskych prostriedkov, z úverových prostriedkov
alebo z vlastných prostriedkov, bol by dokument v požadovanom členení s finančným
objemom zbytočne zaväzujúci. Dodala, že ide o otvorený dokument a rovnako, ako boli
realizované stretnutia k investíciám, budú realizované aj stretnutia v jednotlivých regiónoch so
zástupcami poslancov a Správy ciest ŽSK, resp. jednotlivých závodov.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásili poslanci Ján
Podmanický a Jozef Grapa.

Poslanec Ján Podmanický sa vyjadril, ak je to to tak, že bolo málo času na spracovanie
dokumentu podľa požiadaviek poslancov, ešte nie sú nastavené kritériá a tiež podľa jeho názoru
nie sú v zásobníku všetky projekty, ktoré by tam mali byť. Doplnil, že v zozname nenašiel
úpravu povrchu ciest po asfaltáciach v Bystrickej doline na Kysuciach. V záujme, aby sme si
vytvorili dostatok času a aby boli všetci spokojní, predložil procedurálny návrh, aby bol bod 10
programu odložený na rokovanie nasledujúceho zasadnutia. Dodal, že do tej doby sa zrealizujú
stretnutia s poslancami z jednotlivých regiónoch, aby sa vyjadrili ku kritériám, podľa ktorých
sa budú projekty vyberať a aby doplnili zásobník projektami, ktoré označia sa dôležité. Vyjadril
sa, že toto by bol férový postup a mali by sme priestor na to, aby si každý poslanec povedal
svoje požiadavky, s ktorými sa na neho obracajú občania. Týmto spôsobom sa zabezpečí aj
logický postup, pretože kritériá ešte nemáme a sú veľmi potrebné pre ďalšie rozhodovanie.
Dodal, že na čo budeme teraz schvaľovať zásobník s prioritami, keď ešte nepoznáme kritériá.
Odporučil, aby komisia dopravy pripravila návrh kritérií, tieto budú prerokované v jednotlivých
regionálnych komisiách a následne poslanci určia projekty, ktoré by mali byť prioritizované
alebo doplnené.
Poslanec Jozef Grapa navrhol, že by sa táto záležitosť mohla efektívne prerokovať
a využiť priestor na zasadnutiach regionálnych komisií, ktoré sa za krátky čas stretnú z dôvodu
rozhodovania o prideľovanie dotácií.
Predsedníčka upozornila, že je otvorená rozprava k správe o plnení uznesení. Teda, ak
poslanec Ján Podmanický má záujem predložiť procedurálny návrh na stiahnutie bodu 10
z programu, nech tak urobí v čase, kedy otvorí tento bod na prerokovanie. Následne
predsedníčka ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenial

Uznesenie 2/11
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. marca 2019.
Výsledok hlasovania 2:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 8 hlasov,

K bodu 3
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja predložil Stanovisko hlavného
kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského
samosprávneho kraja za rok 2018. Uviedol, že stanovisko vychádza zo správy o výsledku
finančnej kontroly, ktorá bola k návrhu záverečného účtu vykonaná. Spresnil, že úlohou
kontroly bolo zistiť správnosť a zákonnosť zostavenia záverečného účtu, kontrola majetku,
záväzkov, pohľadávok a stav dlhu. Konštatoval, že kontrola nezistila pochybenia pri
zostavovaní návrhu. V ďalšej časti poslancov podrobne informoval o obsahu stanoviska.
Osobite dal do pozornosti, že rozpočet pre rok 2018 je vykázaný celkovo ako prebytkový vo
výške 11 133 460 €. Ďalej informoval, že celkové plnenie príjmov bolo 96 % s tým, že najlepší
bol výber daňových príjmov z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 107 601 212 €. Ďalej
informoval o čerpaní výdavkov, pričom najväčšie čerpanie bolo v zdravotníctve a v doprave,

čo je spôsobené ešte dočerpávaním úveru z Rozvojovej banky Rady Európy. Informoval, že
celková hodnota majetku už presiahli 1 mld. €, z toho najväčší nárast je zaznamenaný v hodnote
dlhodobého majetku. Podrobne informoval o výške pohľadávok, záväzkov a o stave a vývoji
dlhu. Na záver svojho vystúpenia sa vyjadril, že vzhľadom k tomu, že kontrola nezistila závažné
pochybenia pri zostavovaní návrhu záverečného účtu aj čo sa týka kritérií, odporučil
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu za rok 2018 s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Predsedníčka otvorila rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil, dala hlasovať
o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 3/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu
Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
Výsledok hlasovania 3:

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

zdržalo sa: nikto,

K bodu 4
Riaditeľka odboru ekonomického Katarína Gazdíková (ďalej len „riaditeľka odboru
ekonomického“) predložila návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok
2018. Konštatovala, že návrh je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
samosprávy. Informovala, že záverečný účet obsahuje informáciu o výsledku rozpočtového
hospodárenia samosprávneho kraja za rok 2018 a jeho majetkovú situáciu za účtového obdobie
roku 2018. Uviedla, že výška schválených príjmov bola zastupiteľstvom schválená v objeme
193 617 956 € a rozpočtovými zmenami bola v priebehu roka upravená na výšku 235 783 634
€. Dodala, že skutočné príjmy dosiahli objem 222 556 573 €, čo predstavuje 96 % plnenie
k upraveného rozpočtu 2018. Uviedla, že k 31. 12. 2018 bol bežný rozpočet prebytkový
v objeme 22 783 151 € a plnenie bežných príjmov bolo v objeme 186 889 964 €. Informovala,
že bežné príjmy narástli oproti predchádzajúcemu roku o 13 361 310 €, čo je nárast o 7,69 %
oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Spresnila, že tento nárast je spôsobený
nárastom daňových príjmov o 11 270 493 € na celkovú výšku 107 601 212 €, čo predstavuje
medziročné zvýšenie daňových príjmov o 11,6 %. Ďalej informovala, že nedaňové príjmy
narástli oproti predchádzajúcemu roku o 1 173 976 €, čo je nárast 7,85 %.
V ďalšej časti svojho vystúpenia informovala, že bežné výdavky boli rozpočtované na
sumu 167 657 479 € a skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 164 106 813 €, čo
predstavuje nárast oproti minulého roku o 10 243 592 €, čo predstavuje 6,6 % nárast.
Informovala, že kapitálový rozpočet k 31. 12. 2018 bol schodkový vo výške 23 010 710
€. Dodala, že plnenie kapitálových príjmov vrátane transferov a grantov zo štrukturálnych
fondov bolo za rok 2018 v objeme 8 362 748 €. Dodala, že upravený rozpočet kapitálových
výdavkov bol v objeme 54 359 tis. €, pričom skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo

v objeme 31 373 458 €, čo predstavuje čerpanie 57,51 %. Uviedla, že výsledkom bežného
a kapitálového rozpočtu je schodok 227 559 € a výsledkom finančných operácií, ktorými sa
vykonávajú prevody z peňažných fondov, zapájajú sa finančné prostriedky z predchádzajúcich
rokov zo štátneho rozpočtu a z úveru, je prebytok 28 441 300 €. Informovala, že celkový
výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií je 28 213 741 €. Dodala, že po vykonaní
úprav výsledku rozpočtového hospodárenia v súlade so zákonom a najmä po vylúčení
nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskych
spoločenstiev a z prostriedkov čerpaného úveru je prebytok rozpočtu samosprávneho kraja vo
výške 18 094 275,71 €. Informovala, že celková výška úverov ku koncu rokuj 2018 bola
64 684 962 € a výška dlhu v súlade so zákonom predstavuje 54 384 962 €, predstavuje
zadĺženie kraja vo výške 31,51 % zo skutočných bežných príjmov roku 2017. Dodala, že
ukazovateľ dlhovej služby predstavuje 2,64 %.
V ďalšej časti svojho vystúpenia uviedla, že z prebytku rozpočtu za rok 2018
upraveného v súlade so zákonom sa pridelí do rezervného fondu 18 083 624 € a do fondu
udržateľnosti 10 651 €. Doplnila, že súčasťou návrhu záverečného účtu je aj podrobné
vyhodnotenie plnenie programového rozpočtu za rok 2018 a prílohou je správa nezávislého
audítora. Na záver dodala, že podľa názoru audítora účtovná závierka predstavuje pravdivý
a verný obraz finančnej situácie samosprávneho kraja k 31. 12. 2018 a výsledku jeho
hospodárenia. Informovala, že návrh záverečného účtu bol prerokovaný aj v komisiách
zastupiteľstva bez výhrad a v zmysle platnej legislatívu bol podrobený verejnej diskusii.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Rudolf Urbanovič
a Jozef Grapa.
Poslanec Rudolf Urbanovič konštatoval, že výsledok hospodárenia je dobrý. Požiadal
predsedníčku, aby sa pri úpravách rozpočtu na rok 2019 myslelo na oddĺženie liptovskej
nemocnice z prebytku hospodárenia. Uviedol, že táto nemocnica je zo všetkých zdravotníckych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja najviac zadĺžená, preto poprosil
o zhovievavosť a jej oddĺženie.
Poslanec Jozef Grapa upozornil na skutočnosť, že prebytok hospodárenia je vyčíslený
na cca 18 mil. €, ale z toho nevyčerpané kapitálové výdavky predstavuje 22 mil. €, čo znamená,
že kapitálové výdavky sme čerpali len na 50 %. Podľa jeho vyjadrenia máme veľa externých
zamestnancov a poradcov, kmeňoví zamestnanci, ktorí zabezpečovali verejného obstarávanie,
ukončili pracovný pomer a v súčasnosti máme problém s tým, že nestíhame zabezpečovať
proces verejného obstarávania tak, aby sa mohli čerpať kapitálové výdavky. Upozornil na tento
problém, keďže má informácie, že zas odchádzajú ďalší zamestnanci, a preto má obavy, že
vlastnými kapacitami nevieme zvládnuť verejné obstarávanie. Vyjadril sa, že pri úpravách
rozpočtu diskutujeme o tom, kde je nevyhnutné investovať, do akej akcie a v konečnom
dôsledku máme neskôr problém do konca roku s vyčerpaním schválených kapitálových
výdavkov kvôli tomu, že nie je zrealizované verejné obstarávanie. Dodal, že tieto prostriedky
neprepadnú, v drvivej väčšine sa dostanú do rezervného fondu, čím sa navýši možnosť čerpania
kapitálových výdavkov. Vyzval, aby sa zabezpečili kvalitní odborníci, ktorí zabezpečia proces
verejného obstarávania.
Predsedníčka udelila slovo riaditeľke odboru ekonomického. Spresnila sumu
rozpočtového výsledku. Uviedla, že na rezervnom účte je zostatok z minulého roku 12 mil. €

a výsledok 18 mil. € sa pripája k tejto sume. Poslancom podrobne informovala, z akých čiastok
pozostáva suma prebytku vo výške 18 mil. €.
Na záver rozpory vystúpila predsedníčka. Vyjadril sa, že vyvinie maximálne úsilie, aby
sa oddĺženie liptovskej nemocnice nemuselo vykonať z našich vlastných zdrojov. Informovala,
že minulý týždeň hovorila s predsedom vlády SR v tejto veci a požiadala poslanca Rudolfa
Urbanoviča, ktorý zastáva funkciu štátneho tajomníka, aby jej v tejto veci pomohol. Spresnila,
že istina je splatená, zostáva nám uhradiť penále vo výške 900 tis.€ a snažíme sa o to, aby nám
boli odpustené. O pomoc v tejto veci požiadala aj ostatných poslancov, ktorí sú súčasne aj
poslancami NR SR. Dodala, že rozpočet je napätý a bolo by veľkou škodou investovať do
úhrady penále, ktoré sú výsledkom predchádzajúceho nedobrého vedenia nemocnice.
Konštatovala, že táto téma zostáva otvorená.
Na pripomienku poslanca Jozefa Grapu sa vyjadrila, že aj napriek tomu, že v priebehu
minulého roka došlo ku takmer kompletnej personálnej výmene v oblasti verejného
obstarávania, objem aktivít sa zvýšil o 10 % oproti minulému roku. Dala do pozornosti, že to
bol prvý rok vo vedení samosprávneho kraja, kedy sme ešte nevedeli presne odhadnúť vlastné
sily.
Predsedníčka uzatvorila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 4/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018 podľa predloženého návrhu,
b) celoročné hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018 bez výhrad,
c) schodok bežného a kapitálového hospodárenia ŽSK za rok 2018 vo výške -227 559,12
EUR,
d) prerozdelenie prebytku rozpočtu ŽSK do rezervného fondu vo výške 18 083 624,71 EUR,
e) prerozdelenie prebytku finančných operácii do fondu udržateľnosti vo výške 10 651,00
EUR,
f) podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení
neskorších predpisov nevyčerpané dotácie z roku 2018 vo výške 1 644 395,78 EUR
a nedočerpané úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 7 996 744,65
EUR, ktoré sa zapoja do rozpočtu v roku 2019 na financovanie bežného a kapitálového
rozpočtu,
g) schválenie účtovnej závierky za rok 2018.
Výsledok hlasovania 4:

K bodu 5

Za: 54 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: nikto,

Riaditeľka odboru ekonomického predložila Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2019. Informovala, že predmetom úpravy rozpočtu sú zmeny
v nedaňových príjmoch, bežných grantoch a transferoch a v príjmových finančných operáciách.
Uviedla, že navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet bežných
a kapitálových výdavkov vrátane zmien v programovej štruktúre. Dodala, že návrh na 1. úpravu
rozpočtu obsahuje aj informácie aj o zmenách rozpočtu, ktoré boli realizované v kompetencii
pani predsedníčky v súlade s uznesením zastupiteľstva zo 16. februára 2010, ktorým
zastupiteľstvo oprávnilo predsedu vykonávať zmeny rozpočtu do výške 5 % schváleného
rozpočtu mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Doplnila, že takáto zmena rozpočtu bola
realizovaná v objeme 102 536 € tak, ako je uvedené podrobnejšie v dôvodovej správe.
Informovala, že zmeny rozpočtu, ktoré sú navrhované, súvisia najmä s rozdelením
hospodárskeho výsledku za rok 2018. Spresnila, že po 1. úprave rozpočtu je celkový rozpočet
v objeme 239 576 704 €, rozpočet bežných príjmov navyšujeme o 8 110 285 € na celkovú
sumu bežných príjmov 191 180 029 €, daňové príjmy navyšujeme o 102 536 €, táto úprava
rozpočtu bola realizovaná vo vyššie spomenutej kompetencii predsedníčky, nedaňové príjmy
navyšujeme o sumu 43 856 €, granty a transfery zo štátneho rozpočtu navyšujeme o sumu
7 963 893 €, príjmové finančné operácie navyšujeme o 20 826 233 €, z toho 3 156 282 €
predstavuje zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z úveru
z predchádzajúcich rokov a suma vo výške 17 669 951 € predstavuje prevod prostriedkov
z rezervného fondu. Ďalej informovala, že bežné výdavky navyšujeme o sumu 16 858 254 €
na celkovú sumu 184 361 465 € a kapitálové výdavky navyšujeme o sumu 12 078 264 €
na celkovú sumu 51 889 489 €.
V ďalšej časti svojho vystúpenia spomenula najdôležitejšie úpravy rozpočtu
v jednotlivých oblastiach. Uviedla, že na úrade navyšujeme rozpočet bežných výdavkov
o 2 410 055 €, z tohto objemu najvýznamnejší podiel predstavuje navýšenie finančných
prostriedkov o 1 mil. € na realizáciu bežných opráv a údržbu objektov vo vlastníctve
samosprávneho kraja v správe organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšiu
významnú časť tvorí navýšenie mzdových prostriedkov a súvisiacich povinných odvodov.
Ďalej uviedla, že rozpočet kapitálových výdavkov na úrade navyšujeme o 70 tis. €, v oblasti
zdravotníctva zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o 225 tis. €, ktoré budú určené najmä na
stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v našich nemocniciach. Informovala, že kapitálový
rozpočet v oblasti zdravotníctva navyšujeme o 2 190 tis. €, v pracovisku správy majetku
zdravotníckych zariadení zvyšuje rozpočet bežných výdavkov o 32 500 € a rozpočet
kapitálových výdavkov o 7 550 €. Ďalej informovala, že v oblasti dopravy navyšujeme
rozpočet bežných výdavkov o sumu 3 985 182 €, z ktorej 167 047 € je určených Správe ciest
ŽSK, suma 1 532 522 € predstavuje úhradu straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej
autobusovej doprave za rok 2018 pre spoločnosť SAD, a. s. a suma 2 085 613 € predstavuje
navýšenie celkovej výšky dohodnutej úhrady preukázanej strany z realizácie služieb
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre spoločnosť SAD, a. s. na obdobie
do novembra 2019. Dodala, že kapitálové výdavky v oblasti dopravy navyšuje o 1 371 375 €
na stavebné akcie a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré neboli dokončené v roku 2018,
teda dofinancovanie stavieb začatých v roku 2018, ktoré sa ukončujú aktuálne v tomto období.
Informovala, že v oblasti kultúry navyšujeme rozpočet bežných výdavkov o 120 283 €
a rozpočet kapitálových výdavkov o 335 809 €, v oblasti vzdelávania upravujeme rozpočet
bežných výdavkov o 7 552 194 €, z čoho najväčšiu časť vo výške 7 214 088 € tvoria
prostriedky zo štátneho rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií sa úseku školstva.
Doplnila, že kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania navyšujeme o 4 295 836 €. Ďalej
informovala, že rozpočet bežných výdavkov v oblasti sociálnych vecí navyšujeme o 1 289 846

€., z tohto objemu najvýznamnejšiu časť predstavuje navýšenie mzdových prostriedkov
a súvisiacich povinných odvodoch po poisťovní v súvislosti s navýšením príplatkov za nočnú
a víkendovú prácu platnú od 1. 5. 2019 ako i navýšenie mzdových prostriedkov pre
zdravotníckych zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Ďalšiu významnú položku
zmeny rozpočtu predstavuje rezerva na príspevky na rekreáciu zamestnancov v oblasti
sociálnych služieb. Kapitálový rozpočet v sociálnej oblasti navyšujeme o sumu 937 287 €.
Ďalej dodala, že rozpočet Eurofondov navyšujeme v oblasti bežných výdavkov o 1 092 694 €
a v oblasti kapitálových výdavkov o 2 370 407 €. Vysvetlila, že ide predovšetkým o úpravu zo
zostatku nedočerpaných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu o z predchádzajúceho roka
a zostatku nevyčerpaného úveru.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanci Ľubomír Kubáň, Jozef
Grapa, Martin Šenfeld a Ján Prílepok.
Poslanec Ľubomír Kubáň sa vyjadril, že jeho otázky sa budú týkať kapitálových
výdavkov najmä v oblasti vzdelávania. Vyjadril potešenie z toho, že konečne sa rozhodlo,
z akých zdrojov a akou formou sa budú riešiť investičné akcie na úseku vzdelávania. Požiadal
vedenie odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom minimálne
do budúcnosti predkladať poslancom priebežnú informáciu o stave prípravy a priebehu
verejného obstarávania najmä škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja, a to najmä nadlimitných zákaziek. Vyjadril sa, že formu poskytnutia
informácie nechám na rozhodnutí vedenia odboru, môže to byt napríklad prostredníctvom
mailu. Ďalej požiadal aktualizovať na stránke samosprávneho kraja plány verejného
obstarávania za rok 2019, ktorý mu na stránke chýba. Vysvetlil, že jeho zámerom je zlepšiť
informovanosť o investičných akciách, príprave a procese verejného obstarávania
pre poslancov kraja. Opýtal sa riaditeľky odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania
s majetkom, či bude odbor schopný najmä po personálnej stránke a pri dnes schválených
početných investičných akciách vyhlásiť verejné obstarávania a ich ukončenie ešte v roku 2019.
Poslanec Jozef Grapa sa vyjadril, že v rámci tejto úpravy rozpočtu navyšujeme bežné
výdavky pre kultúru, avšak oproti minulým rozpočtom sme im znížili rozpočet o cca 350 tis. €,
z čoho cca 300 tis. Je z kultúrnych organizácií na Kysuciach. Vyjadril sa, že zariadenia nemajú
dostatok prostriedkov na mzdy. Vyzval vedenie kraja, aby sa zvýšila pozornosť aj na kultúru,
pretože dochádza k prepúšťaniu zamestnancov, zariadenia sa zatvárajú a nie sú v takej
prevádzke, ako by si návštevníci želali. Vyjadril sa, že by bol rád, ak by mu predsedníčku
urobila radosť tým, že v budúcej úprave rozpočte by sa dozvedel, že v rámci svojich
kompetencií upravila rozpočet pre kultúru na navýšenie mzdových prostriedkov.
K navrhovanej úprave navýšenie bežných výdavkov na úrade na mzdové prostriedky sa opýtal,
či ide o navýšenie platov kmeňových zamestnancov alebo pre zamestnancov mimo pracovnému
pomeru, ktorí pracujú na dohody.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jozefa Grapu sa prihlásil poslanec Jozef
Marec. Vyjadril sa, že on by bol určite posledný, ktorý by mal záujem na obmedzení alebo
zániku práce kultúrnych inštitúcií na Kysuciach. V tejto súvislosti zdôraznil, že kultúrne
inštitúcie sú naše príspevkové organizácie. Informoval, že spolu s poslancom Jaroslavom
Veličkom na komisii kultúry navrhli, aby sa komisia kultúry zaoberala činnosťou
a hospodárením každej kultúrnej inštitúcie. Vyjadril názor, že niektoré inštitúcie by mohli byť
viac aktívne a mohli by si viac zarobiť.

Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Martin Šenfeld. Vyjadril sa, že keď videl návrh
na navýšenie kapitálových výdavkov pre zdravotníctvo vo výške 2 190 tis. €, potešil sa.
Vyjadril sa, že akceptuje aj rozdelenie prostriedkov pre jednotlivé nemocnice, aj keď
do kysuckej nemocnice sa navrhuje najnižšia suma vo výške 212 tis. €. V tejto súvislosti
pripomenul pracovné stretnutie poslancov s predsedníčkou, na ktorom sa diskutovalo
o prioritách investičných akcií v regiónoch. Vyjadril sa, že si váži podporu poslancov za región
Kysuce, ktorí sa vyjadrili, že v rámci investičných akcií budú podporovať kysuckú nemocnicu.
Vyjadril sa, že podľa predloženého návrhu na úpravu rozpočtu sa navrhujú kapitálové výdavky
na nákup prístrojovej techniky. Pripomenul, že na spomínanom stretnutí sa dohodlo, že niektoré
investície odložíme pre nedostatok finančných prostriedkov, ako napríklad zateplenie
polikliniky, rekonštrukcia úrazovej chirurgie, výstavba čističky odpadových vôd
a rekonštrukcia toaliet na poliklinike, ale do konca roka 2019 sa pokúsime urobiť investičné
akcie, a to: rekonštrukcia detského oddelenia, dofinancovanie oddelenia anestézy a intenzívnej
medicíny a II. etapa rekonštrukcie toaliet v internistickom pavilóne. Konštatoval, že žiadna
z týchto prioritných investícií sa nenachádza v predloženom návrhu. Opýtal sa, či v rámci
ďalších úprav rozpočtu pre tento rok sa uvažuje s tým, že niektoré zo spomínaných akcií budú
ich súčasťou. Zdôraznil, že na stretnutiu došlo k férovej dohode, ktorú si veľmi váži.
V ďalšej časti svojho vystúpenia sa poslanec Martin Šenfeld opýtal na navýšenie
bežných výdavkov o 75 tis. € pre účely „Aktivity odboru zdravotníctva“. Spresnil, že
v dôvodovej správe sa uvádza, že odbor zdravotníctva plánuje realizovať konferenciu pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári, sestry, iní zdravotnícki pracovníci), odborné
vzdelávanie , v rámci marketingu preventívne programy, športový deň zdravotníkov
a oceňovanie pracovníkov v zdravotníctve. Informoval, že kysucká nemocnica organizuje tento
rok medzinárodnú konferenciu Hálkove lekárske dni. Opýtal sa, či navrhnutá čiastka je určená
aj pre urgentnú medicínu – OAIM pre kysuckú nemocnicu. Vyjadril sa, že kysucká nemocnica
sa snaží získavať prostriedky z iných zdrojov, ale ak by bola možnosť aj z rozpočtu
samosprávneho kraja, výrazne by im to pomohlo. K navrhnutému navýšenie bežného rozpočtu
vo výške 25 tis. € pre Program na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v pôrodniciach
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, sa mu javí nízka. Tento
príspevok má byť určený na kompenzáciu pre zdravotnícke zariadenie z titulu zámeru zrušenia
výberu poplatkov za pôrodnú epidurálnu analgéziu a prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri
pôrode. Pre predstavu poukázal na skutočnosť, že len kysucká nemocnica vyberie na
poplatkoch na tento účel 28 – 29 tis. €. Opýtal sa, ako bude táto čiastka rozdelená, či to platí
len na určité obdobie, alebo akým spôsobom bola výška tejto kompenzácie vypočítaná.
S faktickými poznámkami na vystúpenie poslanca Martina Šenfelda sa prihlásili
poslanci Štefan Zelník, Jozef Marec a Ján Blcháč.
Poslanec Štefan Zelník konštatoval, že zdravotníctva je jeden z rezortov, v ktorom je
nevyhnutné sa celoživotne vzdelávať, a preto je dobré, ak sa takého programy vzdelávania
zaraďujú na rozpočtu. Požiadal, že ak sú už tieto finančné prostriedky vyčlenené, aby sa minuli
v rámci našich zdravotníckych zariadení prostredníctvom našich odborných zdravotníckych
zamestnancov. Odporučil, aby sme využili kvalifikované a odborné kádre v našich
nemocniciach a aby sme na takéto vzdelávanie nekontrahovali iné firmy. Načrtol možnosť
riešenia prostredníctvom nemocničných nadácií, ktorú má založenú každá nemocnica.
Poslanec Jozef Marec sa vyjadril, že je zásadne proti tomu, aby sa rušili poplatky za
účasť otca na pôrodnici. Vysvetlil to tým, že otca treba vybaviť sterilným jednorázovým
materiálom, ktorý nie je lacný. Dodal, že veľké nemocnice si môžu dovoliť byť veľkorysé

a tento poplatok zrušili. Vyjadril názor, že otec by si mal zaplatiť aspoň reálne vynaložené
technické náklady. Dodal, že nemocnica nemá na toto finančné zdroje, keďže tieto náklady nie
sú zahrnuté ani v cene hospitalizácie na pôrodnici.
Poslanec Ján Blcháč reagoval na navrhnutú úpravu rozpočtu pre Pracovisko správy
majetku zdravotníckych zariadení (bývalé polikliniky). Opýtal sa, či to je nejaký nový útvar,
ktorý vznikol popri odboru zdravotníctva na úrade?
Poslanec Ján Prílepok zdôraznil, že v nemocnici v Dolnom Kubíne, ako v jedinej
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, sa nachádza ortopédia, teda nie je to
záležitosť lokálna. Dal do pozornosti, že toto ortopedické oddelenie má veľmi dobré meno, čo
ho veľmi teší. Dodal, že o výkony na oddelení je veľký záujem aj zo širšieho okolia, a preto
vznikajú aj dlhšie čakajúce lehoty. Uviedol, že už predchádzajúce vedenie samosprávneho kraja
a poslanci sa rozhodli túto situáciu riešiť a v roku 2017 schválili komplexnú prestavbu
pôvodných operačných sál na nové ortopedické oddelenie s alokáciou finančných prostriedkov
vo výške 460 tis. €. Vytkol, že v priebehu celého minulého roku sa nám nepodarilo túto sumu
vyobstarávať. Dodal, že viackrát sa dopytoval na tento problém na úrade, a to na viacerých
fórach formálnych i neformálnych. Informoval, že okrem iného mu bolo povedané, že sú
problémy na odbore verejného obstarávania a treba počkať. Uviedol, že keďže sa nám
nepodarilo túto investíciu realizovať, ale pravdepodobne táto potreba pre budúcnosť zostala,
v novembri 2018 bol tento investičný zámer zaradený do rozpočtu na rok 2019 s názvom
„Komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia“. Prečítal
časť dôvodovej správy k tejto investícií a citoval: „požadované finančné prostriedky budú
slúžiť na inicializáciu verejného obstarávania na zhotoviteľa“. Opýtal sa predsedníčky, v akom
štádiu je verejné obstarávanie, resp. jeho inicializácia. Požiadal predsedníčku aj o oznámenie
jej osobného postoja k tejto investícií. Uznal, že ju zdedila po predchádzajúcom vedení.
Opätovne zdôraznil, že nie je to záležitosť lokálna, ale vec týkajúca sa celého kraja. Dodal, že
možno je aj zbytočné, aby poslanci niečo schvaľovali, ak úrad nechce túto investíciu realizovať.
Ďalej sa opýtal, ako to vyzerá na odbore verejného obstarávania po uplynutí obdobia rok a pol
a či je vedenie samosprávneho kraja spokojné s tým, ako prebieha verejné obstarávanie na
úrade a či sa môžu poslanci spoľahnúť v tom, že všetci akcie, ktoré zastupiteľstvo schváli, bude
úrad aj ďalej plniť.
S faktickou poznámkou na vystúpenie poslanca Jána Prílepka sa prihlásil poslanec
Dušan Hrivnák. Potvrdil to, čo povedal poslanec Ján Prílepok, že ortopedické oddelenie
v Dolnom Kubíne má výbornú úroveň. Sám bol pacientom tejto kliniky aj napriek tomu, že
v Martine majú univerzitnú nemocnicu.
Predsedníčka reagovala na pripomienky odznené v diskusii. Vyjadril sa, že na
zodpovedanie pripomienok poslanca Ľubomíra Kubáňa vyzve riaditeľku odboru verejného
obstarávania, investícií a nakladania s majetkom. K pripomienke poslanca Jozefa Grapu
uviedla, že sme sa snažili vysporiadať s následkami novej legislatívy, následkom čoho sme
museli upravovať rozpočty jednotlivých organizácií. Spresnila, že okrem navýšenia rozpočtu n
mzdové náklady z titulu zmeny legislatívy, sme obdržali ďalšie požiadavky na zvýšenie
rozpočtov na mzdy. Informovala, že k týmto požiadavkám sme už neboli ústretový. V tejto
nadväznosti ocenila príspevok poslanca Jozefa Marca, ktorý dal do pozornosti, že kultúrne
inštitúcie ako príspevkové organizácie by mali byť viac aktívne a vytvára si ďalšie zdroje.
Zdôraznila, že rozpočet sa nedá nafúknuť, má obmedzené možnosti. K otázke týkajúcej sa
úpravy rozpočtu na mzdové náklady odpovedala, že sa navyšovanie rozpočtu sa týka len
kmeňových zamestnancov na úrade. K pripomienke poslanca Martina Šenfelda reagovala, že

chybou bolo, že komisia zdravotníctva sa nedokázala pred zastupiteľstvom stretnúť, kde sa
mohli podrobne prebrať všetky návrhy a požiadavky. Vyjadrila sa, že celkom nerozumie
situácii, určite sa často stretávajú s riaditeľkou odboru zdravotníctva, ktorá pozná všetky
potreby. Rovnako vyjadrila presvedčenie, že sa nám postupne začnú otvárať ďalšie možnosti
financovania. Uviedla, že nemáme záujem preferovať žiadnu nemocnicu, tak nie je vhodné
prepočítavať, koľko finančných prostriedkov sa navrhuje v rámci predloženej úpravy do tej
ktorej nemocnice, pretože takto by sme mohli porovnávať aj predchádzajúce obdobia a nemalo
by to zmysel. Zdôraznila, že našou snahou je rozvíjať všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré
máme v zriaďovateľskej pôsobnosti. Na záver odporučila zamyslieť sa nad tým, z akých
dôvodov sa nedokážu členovia komisie zdravotníctva stretnúť a rokovať, aby sa predišlo
viacerým problematickým bodom. Poslancovi Jánovi Blcháčovi vysvetlila, že Pracovisko
správy majetku zdravotníckych zariadení nie je žiadny nový organizačný útvar, pracujú v ňom
zamestnanci úradu, ktorý sa starajú o funkčné nájmy v budovách po bývalých poliklinikách.
K pripomienke poslanca Jána Prílepku sa vyjadrila, že sa nezabúda ani na ortopédiu v Dolnom
Kubíne. Zdôraznila, že požiadaviek je veľmi veľa. Vyjadrila sa, že je jej ľúto, ak informácie,
ktoré dostanú poslanci od nás, vnímajú tak, že ich chceme zavádzať. Vysvetlila, že niektoré
veci sa nevyvíjajú tak, ako by sme si predstavovali. Informovala, že na stavbu rekonštrukcie
ortopedického oddelenia sa upravoval projekt a teda predpoklad je, že tento rok sa táto
investície nezačne realizovať. Spresnila, že nemá informácie o tom, v akom štádiu sa projekt
nachádza. Dodala, že akonáhle bude k dispozícii, začneme s verejným obstarávaním.
Zdôraznila, že v priebehu minulého roku sme zvládli aj napriek existujúcim problémom veľké
projekty, aj veľa malých projektov sa vyobstarávalo. Vysvetlila, že nie úrad spôsobuje zdržania,
ale vysvetlila, že proces verejného obstarávania je veľmi komplikovaný a časovo náročný
vzhľadom na určené lehoty. Požiadala poslancov, aby pochopili, že ide o zložitý proces, a nie
je to ospravedlnenie.
S faktickou poznámkou na vystúpenie predsedníčky sa prihlásila poslankyňa Ľudmila
Chodelková a poslanec Ján Prílepok.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa vyjadrila k navrhovanej investícií vo výške
50 tis. € pre Spojenú školu na Rosinskej ceste v Žiline, a to „Odvetranie podstrešného priestoru
telocvične.“ Pripomenula, že rekonštrukcia telocvične si vyžiadala vysoké finančné náklady.
Opýtala sa už po niekoľký krát, či vady budú odstránené a realizované v rámci reklamácie.
Dodala, že ak áno, požiadala tieto navrhnuté prostriedky presunúť na dokončovacie práce.
Informovala, že riaditeľka tejto školy podala na odbor verejného obstarávania ešte v januári
2019 žiadosť ohľadom dokončovacích prác spojovacej chodby školy, výmena stropu, krytu a
na rozvody kúrenia. Dodala, že do dnešného dňa z odboru investícií nedostala žiadnu odpoveď.
Poslanec Ján Prílepok zdôraznil, že požiadavka, o ktorej hovoril, nie je požiadavkou
jedného poslanca. Pripomenul, že sa na nej zhodli všetci prítomní poslanci z regiónu a rovnako
podľa jeho názoru ide o celokrajskú záležitosť. Vyjadril sa, že na Slovensku je problém, že nám
chýbajú lekári. Uviedol, že v Dolnom Kubíne je fungujúce oddelenie, čakajúcich pacientov
a čas nám uteká. Opätovne požiadal, aby sa vyvinulo maximálne úsilie, aby sa s vecou
pokročilo, alebo si povedzme, že nepotrebujeme jedinú fungujúcu ortopédiu v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja.
Predsedníčka zdôraznila, že sa jasne vyjadrila, že máme záujem o ortopédiu.

Predsedníčka požiadala riaditeľku odboru verejného obstarávania, investícií
a nakladania s majetkom Elenu Sivovú (ďalej len „riaditeľka verejného obstarávania“), aby
zodpovedala pripomienky poslancov, ktoré odzneli v rozprave.
Riaditeľka verejného obstarávania na úvod svojho vystúpenia konštatovala, že téma
verejného obstarávania je dlhodobo veľmi živá a to už od jej nástupu do funkcie na úrad.
Vysvetlila, že proces verejného obstarávania nie je len samotná súťaž, ale aj príprava
projektovej dokumentácie a príprava opisu zákazky. Spresnila, že opis zákazky sú povinné
doložiť organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a to v takej kvalite, aby sa nepredlžoval čas
verejného obstarávania. Informovala, že častokrát príde na úrad požiadavka bez príloh, bez
návrhov, bez obsahu a potom náročne dopracovávame chýbajúce náležitosti s tými, ktorých
povinnosť to bola. Informovala, že od roku 2019sa zo 100 požiadaviek nezačalo obstarávať ť.
Zdôraznila, že nie je pravdou, ak je doručená komplexná žiadosť s prílohami, že by sa na odbore
verejného obstarávania nerealizovali potrebné úkony. Garantovala, že na pracovnom stole má
5 požiadaviek na verejného obstarávanie, inak je všetko zadané. Vyjadrila, že zamestnanci
pracujú intenzívne, spolupracujeme aj s externými zamestnancami, ak je potrebné. Zdôraznila,
že na odbore verejného obstarávania sa nepredlžuje čas vybavenia požiadaviek a ak sú
nekvalitne spracované podklady, toto nie je kompetencia verejného obstarávania, za to sú
zodpovedné iné subjekty.
V ďalšej časti svojho vystúpenia pripomenula, že zastupiteľstve už dvakrát informovala
poslancov o stave zákaziek a o procese verejného obstarávania. Pripomenula, že na rokovanie
zastupiteľstva boli predložené dve správy o verejnom obstarávaní so sumami, s počtami a
s porovnávaním s inými krajmi. Vyjadrila sa, že poslanci majú dostatok informácií. Vytkla, že
aj napriek tomu tvrdia, že odbor verejného obstarávania zlyháva. Odporučila prebrať si
konkrétne prípady, v čom poslanci vidia problém. Dala do pozornosti, že na rozdiel od
predchádzajúcich rokoch, na webovej stránke samosprávneho kraja sú zverejnené všetky
informácie o verejnom obstarávaní. Zdôraznila, že všetky informácie o zadaných zákazkách sú
verejne dostupné a dodala, že ak sa má vyhovieť požiadavke poslanca Ľubomíra Kubáňa, nemá
s tým problém, ale nech si poslanci dohodnúť nejaký systém. Dodala, že nie je v reálnych
možnostiach odboru, aby týždenne informovali aj z titulu toho, že niektoré zákazky majú
dlhodobejšie trvanie. Doplnila, že sa zbytočne pýtajú raz za týždeň na stav zákazky, ak proces
je polročný. Na záver sa vyjadrila, že ak majú poslanci ešte nejaké otázky k tejto téme, rada ich
zodpovie.
S faktickou poznámkou na vystúpenie riaditeľky odboru verejného obstarávania sa
prihlásili poslanci Branislav Tréger, podpredseda Igor Janckulík, Ján Prílepok a Ľudmila
Chodelková.
Poslanec Branislav Tréger sa vyjadril a vysvetlil, že to myslí v dobrom. Uviedol, že
poslancov nemajú čo zaujímať podmienky súťaže, odbor verejného obstarávania súťaží
projektantov, majú k dispozícií výkaz výmer, projektovú dokumentáciu a ako sa zákazka zadá,
tak sa má realizovať. Zdôraznil, že tieto veci nerobia pre poslancov, ale ide o veci, na ktoré
čakajú ľudia. Odporučil, aby neskladala účty poslancom, ktorí chcú byť samozrejme
informovaní, ale nech veci vysvetľuje ľuďom v teréne.
Podpredseda Igor Janckulík vyjadril otvorene osobný názor, že príchodom riaditeľky
odboru verejného obstarávania na úrad sa proces verejného obstarávania veľmi skomplikoval.
Dodal, že nevie, čo sa vyobstarávalo, pretože to v regiónoch necítiť. Opýtal sa, že nepozná
dôvod, pre ktorý sa kompetencia verejného obstarávania neprenechala organizáciám, pretože

proces by sa podstatne zrýchlil. Odporučil, nech úrad vykonáva len kontrolnú funkciu. Vyjadril
sa, že má osobnú skúsenosť s viacerými vecami, ktoré spolu konzultovali, dlho to trvalo
a následne sa to vrátilo na začiatok.
Poslanec Ján Prílepok sa vyjadril, že asi nie je celkom zorientovaný, preto sa opýtal
riaditeľky odboru verejného obstarávania, čo konkrétne on osobne jej nedodal k tomu, aby
mohla úspešne realizovať zastupiteľstvom schválenú investičnú akciu? Dodal, že nie je si
vedomý toho, že by bol povinný niečo dodať. Vyjadril sa, že je veľmi opatrný vo svojich
otázkach, pretože v minulom roku mal jeden z poslancov otázky k odboru verejného
obstarávania a potom sa poslanci dozvedeli, že kvôli otázkam poslancov zamestnanci
odchádzajú z odboru verejného obstarávania. Dodal, že teraz sa už rok nikto nepýtal, aj tak sa
personálna situácia na odbore nezmenila.
Poslankyňa Ľudmila Chodelková sa vyjadrila, že poslanci za okres Žilina dospeli ku
kompromisu, že už niekoľko rokov sa realizuje projekt financovania ihrísk na Hlinskej ulici
a Karpatskej ulici. Spresnila, že poslanci sa dohodli, že jeden projekt vypustia a bude sa
realizovať len projekt ihrisko na Karpatskej ulici. Vyjadrila sa, že ešte v januári boli poslanci
informovaní, že sa bude projekt realizovať, aj napriek tomu do dnešného dňa nie je začaté ani
verejné obstarávanie. Dozvedela sa, že ani tento rok sa projekt nebude realizovať aj napriek
tomu, že bolo povedané, že sa realizovať bude. Požiadal predsedníčku o konkrétnu odpoveď,
kedy bude verejné obstarávanie a kedy sa začne projekt realizovať. Rovnako požiadala
konkrétnu odpoveď na to, prečo odbor verejného obstarávania neodpovedá na žiadosť
riaditeľky strednej školy od januára tohto roku.
Predsedníčka vysvetlila, že neočakávame podklady od poslancov, v tomto smere sú
zodpovedné organizácie, ktoré žiadajú obstarávanie. Dodala, že keďže sa upravuje projekt
rekonštrukcie ortopedického oddelenia, podklady ešte nie sú vyšpecifikované. K otázke
poslankyne Ľudmily Chodelkovej sa vyjadrila, že riaditeľka odboru verejného obstarávania sa
nedokáže vyjadriť, kedy sa začne s verejným obstarávaním. Spomenul komplikovanú
komunikáciu s projektantom, ktorú riešil aj poslanec Robert Kašša. Informoval, že až minulý
mesiac sa podarilo dospieť k dohode na úprave projektu. Doplnila že aj napriek tomu ešte nie
sú vyšpecifikované podmienky, aby sa mohlo začať s verejným obstarávaním. Konštatovala, že
pani poslankyňu Ľudmilu Chodelkovú na zasadnutí poslaneckého klubu informovala, že
veríme, že do jesene by sa mohlo ukončiť verejné obstarávania a uvidíme v akom čase, či ešte
bude možné realizovať niektoré zemné práce, ale na jar 2020 by už mohla byť reálna realizácia
projektu.
Na vyjadrenie predsedníčky ešte reagovala poslankyňa Ľudmila Chodelková. Vyjadrila
sa, že aj je problém s realizáciou projektu na Karpatskej ulici, mali by poslanci o tom vedieť
a môže sa zvoliť druhá možnosť realizovať druhý projekt na Hlinskej ulici. Zdôraznila, že
nemôžeme dopustiť, aby sa v priebehu jedného roka nezrealizovať ani jeden projekt. Rovnako
zdôraznila, že toto bolo jediná veľká investícia pre Žilinu, ktorá sa nerealizuje.
Predsedníčka ukončila rozpravu. Následne dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 5/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania 5:

Za: 49 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: nikto,

K bodom 6, 7 a 8
Predsedníčka predložila Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych
služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín na základe výsledku výberového konania. Informovala, že
výberové konanie sa uskutočnila dňa 5. Apríla 2019 a odporúčanie výberovej komisie je
menovať Mgr. Jozefa Kazárika do funkcie riaditeľa.
Ďalej predložila Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb
EDEN, Liptovský Hrádok na základe výsledku výberového konania. Informovala, že výberové
konanie sa uskutočnila dňa 5. apríla 2019 a odporúčanie výberovej komisie je menovať Mgr.
Andreu Šišilovú do funkcie riaditeľky.
Na záver predložila Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Liptovská galéria Petra
Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši na základe výsledku výberového konania.
Informovala, že výberové konanie sa uskutočnila dňa 20. marca 2019 a odporúčanie výberovej
komisie je menovať Mgr. Richarda Gregora do funkcie riaditeľa.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásili poslanci Branislav Tréger, Martin
Barčík a Ján Blcháč.
Poslanec Tréger vyjadril potešenie, že riaditeľkou DSS EDEN sa opäť stala pani Šišilová,
vyjadril názor, že je to správny človek na správnom mieste.
Poslanec Barčík požiadal do budúcna, aby materiál obsahoval aj životopis víťazného
kandidáta.
Poslanec Blcháč sa pripojil k vyjadreniu svojho predrečníka Trégera, vyjadril potešenie,
že pani Šišilová obhájila túto pozíciu. Ďalej vyjadril poďakovanie vedeniu ŽSK, že boli do
výberových komisií nominovaní aj zástupcovia z radu poslancov. Tiež podporil návrh poslanca
Barčíka, aby materiál obsahoval aj životopisy víťazných kandidátov.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predložených návrhoch uznesení
postupne ako boli predložené.

Uznesenie 6/12
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. júnu 2019
Mgr. Jozefa Kazárika do funkcie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ,
Ul. Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín.

Uznesenie 7/12
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. júnu 2019
Mgr. Andreu Šišilovú do funkcie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb EDEN,
Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok

Uznesenie 8/12
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. júnu 2019
Mgr. Richarda Gregora do funkcie riaditeľa organizácie Liptovská galéria Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Výsledok hlasovania 6:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 10 hlasov.

zdržalo sa: 1 hlas,

Výsledok hlasovania 7:

Za: 42 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: 1 hlas,

Výsledok hlasovania 8:

Za: 32 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 9 hlasov.

zdržalo sa: 11 hlasov,

K bodu 9
Predsedníčka predložila návrh Uznesenia 1 až 4 a stručne oboznámila poslancov s jeho
obsahom.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Igor Janckulík.
Podpredseda upozornil na nevhodné správanie riaditeľky odboru verejného obstarávania,
investícií a nakladania s majetkom.

Predsedníčka vyjadrila názor, že osobné spory sa neriešia v zastupiteľstve.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Informovala, že na prijatie návrhov 2 a 3 je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov, t. j. minimálne 35 hlasov.

Uznesenie 9/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Višňové, obec Višňové, okres Žilina, zapísanom
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:
-

-

vybudovania, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vjazdu
k pozemku parc. KN-C č. 784 v rámci stavby: „Dopravné napojenie na cestu III/2086
a spevnené plochy“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Michalom Löfflerom v mesiaci 06/2018,
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:


Ing. Eduard Kočner, nar. 17.01.1984, Janka Kráľa 1310/29, 972 01 Bojnice ako
vlastníka stavby s. č. 74 na pozemku parc. KN-C č. 784 a pozemku parc. KN-C č. 784
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 392 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho
vlastníka stavby a pozemku,

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

2.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodnej, kanalizačnej
a elektrickej NN prípojky na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území
Žabokreky, obec Žabokreky, okres Martin, zapísaný na LV č. 1214 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-E č. 1012/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1760 m2,

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

-

uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia vodovodnej
a elektrickej NN prípojky k pozemku parc. KN-C č. 268/3 v rámci stavby:
„RODINNÝ DOM POLONEC“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Michalom Ceconíkom v mesiaci
06/2018,
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 a elektrickej NN prípojky alebo ich častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Jakub Polonec, nar. 12.02.1991, Žabokreky 3, 038 40 Žabokreky ako vlastníka stavby
s. č. 18 na pozemku parc. KN-C č. 268/3 a pozemku parc. KN-C č. 268/3 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1161 m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka
stavby a pozemku,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dá vyhotoviť na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.
3.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na vybudovanie vjazdu a uloženie
kanalizácie na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Liptovský
Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom na LV č. 4619
v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:

37 808 427 v správe správcu: Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01 Liptovský
Mikuláš, ako
-

parc. KN-C č. 6606/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 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
a uloženie kanalizácie k pozemku parc. KN-C č. 757/16 v rámci stavby: „Zmena
účelu využitia existujúcich objektov č. 1755 a č. 1756 na bytové domy s občianskou
vybavenosťou“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Martinom Uličným v mesiaci 04/2019,
- vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom vybudovania,
uloženia, užívania, kontroly, opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia
vjazdu a kanalizácie alebo ich častí,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:


Prima Slovakia s.r.o, Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 398 012
ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 757/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470
m2 ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku.

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 na dobu neurčitú
na budúcom zaťaženom pozemku v kat. území Dražkovce, obec Dražkovce, okres Martin,
zapísanom na LV č. 98 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja,
M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, ako

-

parc. KN-C č. 335/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6348 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 pozemku parc. KN-C č. 309 v rámci stavby: „Rodinný dom Dražkovce parc. č. 309“

-

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou
Ing. Ivetou Kolenčíkovou v mesiaci 02/2019,
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:


Čillo Oliver, nar. 12.12.1992, Dražkovce 129, 038 02 Dražkovce a Mgr. Martina
Monhartová r. Monhartová, nar. 06.05.1990, Dražkovce 14, 038 02 Dražkovce ako
vlastníkov pozemku parc. KN-C č. 309 záhrada o výmere 598 m2 ako aj v prospech
každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku,

za jednorazovú odplatu vo výške, ktorá bude určená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Skutočný rozsah vecného bremena v m2 bude vymedzený pri uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bremena porealizačným geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena, ktorý
dajú vyhotoviť na svoje náklady budúci 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 plynovej, vodovodnej a
kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na budúcich zaťažených pozemkoch v kat. území
Žilina, obec Žilina, okres Žilina, zapísaných na LV č. 7791 v prospech vlastníka: Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ako
-

parc. KN-E č. 5818 ostatná plocha o výmere 4496 m2,
parc. KN-C č. 3035/75 ostatná plocha o výmere 9 m2,

(ďalej len ako „budúce zaťažené pozemky“). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
každodobého vlastníka budúcich zaťažených pozemkov ako budúceho povinného z vecného
bremena strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia plynovej,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré budú vybudované v rámci stavby:
„Objekt maloobchodnej predajne s kancelárskymi priestormi služieb
a zamestnaneckými bytmi a IBV“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej projektantkou Ing. arch. Gabrielou Dovalovou v mesiaci 01/2019,
- 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 plynovej, vodovodnej a
kanalizačnej prípojky alebo ich častí,
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena:

 Mgr. Peter Cabadaj, nar. 24.12.1977, Brehy 673, 013 05 Belá, ako vlastníka
pozemkov parc. KN-C č. 3072/3 trvalý trávny porast o výmere 421 m2 a parc. KN-C
č. 3072/4 záhrada o výmere 1267 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.
6.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrického vedenia v rámci stavby
„Turčianske Teplice – VN, TS a NN rozvody pre polyfunkčný bytový dom SUNNY
HOME“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Turčianske Teplice, obec
Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, zapísaný na LV č. 187 v prospech vlastníka:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu:
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 01 Turčianske Teplice, ako
parc. KN-C č. 177/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4143 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (19 m2) podľa dielu č. 1 geometrického plánu č. 65/2015,
vyhotoveného dňa 18.08.2015 spoločnosťou GEOmark, s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 305 049, Petrom Horniakom, autorizačne overeného Ing. Petrom Petrášom dňa
18.08.2015, úradne overeného Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom
pod č. 227/2015 dňa 22.10.2015,
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


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

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia elektrického vedenia vrátane ochranného pásma a jeho užívania, údržby,
opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrického vedenia alebo jeho časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 20,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 63/2019, ktorý vyhotovila znalecká organizácia Znalex s.r.o., Hronská
1, 960 01 Zvolen.

7.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na vybudovanie mostných opôr mostného objektu
v rámci stavby „Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051-002 v obci Kysucký
Lieskovec“ na dobu neurčitú na zaťaženom pozemku v kat. území Kysucký Lieskovec, obec
Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto, zapísanom na LV č. 3075 v prospech
vlastníka: Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica, IČO: 360 220 47, ako
parc. KN-E č. 5058 (KN-C č. 1893/1) vodná plocha o výmere 19 018 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (15 m2) podľa dielu č. 1, geometrického plánu č. 285/2018,
vyhotoveného dňa 12. 12. 2018 Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, 022 01 Čadca,
IČO: 34928961, autorizačne overeného Ing. Annou Tomašcovou dňa 12 .12. 2018, úradne
overeného Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom.
-

v prospech oprávneného z vecného bremena


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

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- vybudovania mostných opôr mostného objektu, ich užívania, údržby, opravy,
rekonštrukcie alebo odstránenia,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťaženom pozemku za účelom vybudovania, užívania, kontroly,
opravy, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia mostných opôr a mostného
objektu alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 240,00 € stanovenú podľa
vnútornej smernice Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Nábrežie I. Krasku 3/834,
921 80 Piešťany.
8.

schvaľuje

podľa ust. Čl. 5 , Čl. 5a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie elektrickej a vodovodnej prípojky
v rámci stavby „Samoobslužná umyvárka Príbovce“ na dobu neurčitú na zaťaženom
pozemku v kat. území Príbovce, obec Príbovce, okres Martin, zapísaný na LV č. 609
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. 458/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4525 m2 ,
vo vyznačenom rozsahu (17,85 m2) podľa geometrického plánu č. 21/2019, vyhotoveného
dňa 20.02.2019 spoločnosťou GEONET, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36 424 706,

Michalom Buryánekom, autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom PhD. dňa 20.02.2019,
úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom pod č. G1 132/2019 dňa
26.02.2019,
v prospech oprávneného z vecného bremena


Henrich Sochúrek, nar. 29.08.1979, Príbovce 386, 038 42 Príbovce ako vlastníka
pozemku parc. KN-C č. 146/3 orná pôda o výmere 1123 m2, ako aj v prospech každého
ďalšieho vlastníka tohto pozemku.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého pozemku, ako
povinného z vecného bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného
z vecného bremena výkon práva:
- uloženia, užívania, údržby, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej
a vodovodnej prípojky,
- vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opravy,
údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia elektrickej a vodovodnej prípojky,
alebo ich častí.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného bremena
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 11,00 € stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 25/2019, ktorý vyhotovila znalkyňa Ing. Oľga Gašpáreková, J.
Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin.
9.

schvaľuje

trvalú prebytočnosť majetku Žilinského samosprávneho kraja na základe čl. 10 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a predaj prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja na základe ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov:
predaj pozemku:
- parc. KN-E č. 108/102 lesný pozemok o výmere 39 m2,
v kat. území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný
na LV č. 1695 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:
37 808 427, žiadateľovi – kupujúcemu:


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

za kúpnu cenu vo výške 1 030,00 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 119/2019 zo dňa
04.03.2019 vyhotoveného znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen.
10. 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:

-

časti stavby (školské dielne) s. č. 2224 postavenej na pozemku parc. KN – C č. 5629
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 936 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 574 v kat.
území Ružomberok, obec Ružomberok, okres Ružomberok pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427v správe Strednej
odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok.

Likvidácia stavby je podložená statickým posudkom, vyhotoveného Ing. Argalášom
Bohuslavom – inžinier pre statiku stavieb, Vajanského 1586/11, 034 01 Ružomberok.
11. s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností dotknutých plánovanými investičnými akciami
Žilinského samosprávneho kraja:
-

-

-

-

Stavba: „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ - SO C.5 Cyklotrasa Strečno“
v katastrálnom území Strečno;
Stavba „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK
(Považská Bystrica)“ – 2. časť Žilina – Považský Chlmec v km od 22,659 240 až
26,063 309 v katastrálnych územiach Žilina a Považský Chlmec;
Stavba: „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK
(Považská Bystrica)“ 1. časť a 3. časť v katastrálnych územiach Mikšová, Hvozdnica,
Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hliník nad Váhom, Kotešová, Horný Hričov,
Svederník, Divinka, Považský Chlmec;
Stavba: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky –
Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa)“ v katastrálnych územiach
Nezbudská Lúčka, Lipovec, Vrútky;
Stavba: „K1 – križovatka ciest II/583, II/583A a III/2078 Gbeľany - Varín, K2 –
križovatka ciest II/583, III/2078 a MK Varín – Koňhora a K3 – križovatka ciest
II/583 a III/2074 Dolná Tižina - Stráža“ v katastrálnych územiach Varín, Dolná
Tižina a Stráža.

a poveruje
predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja, aby za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania týchto stavieb:
a) uzatvárala v mene a v prospech Žilinského samosprávneho kraja s vlastníkmi
dotknutých pozemkov zmluvy, ktorými Žilinský samosprávny kraj v stavebnom konaní
preukáže, že má k týmto pozemkom také právo, ktorého ho oprávňuje zriadiť na nich
vyššie uvedené stavby pod podmienkou, že odplata za takéto právo Žilinského
samosprávneho kraja nepresiahne výšku určenú podľa znaleckého posudku,
b) alebo, aby podávala v mene a v prospech Žilinského samosprávneho kraja návrhy na
vyvlastnenie dotknutých pozemkov pod vyššie uvedenými stavbami v prípadoch,
v ktorých nedôjde k uzavretiu zmlúv s vlastníkmi pozemkov.
12. s c h v a ľ u j e
a) zámer previesť tento majetok na základe obchodnej verejnej súťaže na základe ust. § 9
ods. 3 písm. d) a § 9a ods. 1 písm. a) a za podmienok uvedených v ods. 2 a ods. 3 tohto §
znenia zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších

predpisov v nadväznosti na ust. čl. 16 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK
za účelom odpredaja tohto hnuteľného majetku:
-

motorové vozidlo AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic

b) podmienky OVS č. 002/2019
v zmysle ust. čl. 16 ods. 4 v nadväznosti na ust. čl. 13 ods. 1.1 písm. b) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom ŽSK za účelom predaja prebytočného majetku Žilinského
samosprávneho kraja, a to predaj:
-

motorového vozidla AUDI A8 Long 3.0 TDI V6 quattro tiptronic.

Uznesenie 10/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 24a Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“)
1. Predmet nájmu: pozemok parc. KN – C, č. 1600/18 o celkovej výmere 51,0 m2 ,
zapísaný na LV č. 227, katastrálne územie Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín, vo
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina v správe
Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená, 028 01 Trstená, Mieru 549/16, IČO:
00634891
2. Nájomca: Adriana Balková – RIA, Poddielová 365/8, 028 01 Trstená, IČO:35010681
3. Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu – zabezpečenie predaja základných druhov
potravín, nápojov a občerstvenia, ako aj tovarov bežnej potreby pre pacientov,
zamestnancov a návštevy HNsP Trstená
4. Doba nájmu:

určitá od 1.6.2019 do 31. 5. 2024

5. Nájomné: ročné nájomné za predmet nájmu vo výške 25,-EUR/ m2 /rok.
6. Ďalšie podmienky nájmu vrátane výšky platieb za služby spojené s nájmom predmetu
nájmu dohodne správca majetku v súčinnosti so Žilinským samosprávnym krajom
v zmluve o nájme.

7. Dôvod osobitného zreteľa:
Firma Adriána Balková – RIA uzatvorila s prenajímateľom Žilinský samosprávny kraj
v správe HNsP Trstená Zmluvu o nájme pozemku a poskytovaní služieb na dobu určitú
od 1.4.2014 do 30.06.2018 na zabezpečenie predaja základných druhov potravín,

nápojov a občerstvenia, ako aj tovarov bežnej potreby pre pacientov, zamestnancov
a návštevy HNsP Trstená.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: na pozemku, ktorý je predmetom nájmu je postavená
budova – prenosný stánok č. s. 557, v ktorom je prevádzka bufetu.
Majiteľkou budovy stánku je súčasný nájomca p. Adriána Balková. Dôvod hodný
osobitného zreteľa je v tom, že nájomca zhodnotil majetok – pozemok Žilinského
samosprávneho kraja, ktorý je predmetom nájmu a prevádzkovaním bufetu, ktorého
služby využívajú najmä pacienti, zamestnanci a návštevníci nemocnice s poliklinikou,
v areáli nemocnice zvyšuje a zlepšuje kvalitu poskytovaných doplnkových služieb.

Uznesenie 11/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 24a Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“)
1. Predmet nájmu: pozemok parc. KN – C, č. 1600/48 o celkovej výmere 135,0 m2 ,
zapísaný na LV č. 227, katastrálne územie Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín, vo
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina v správe
Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená, 028 01 Trstená, Mieru 549/16, IČO:
00634891
2. Nájomca: Pharmcentrum s.r.o., Petzvalova 3372/33, 010 15 Žilina, IČO:36776262
3. Účel nájmu: prevádzkovanie verejnej lekárne
4. Doba nájmu:

určitá od 1.7.2019 do 30. 6. 2020

5. Nájomné: ročné nájomné za predmet nájmu vo výške 100,-EUR/ m2 /rok.
6. Ďalšie podmienky nájmu vrátane výšky platieb za služby spojené s nájmom predmetu
nájmu dohodne správca majetku v súčinnosti so Žilinským samosprávnym krajom
v zmluve o nájme.
7. Dôvod osobitného zreteľa:
Spoločnosť Pharmcentrum s.r.o., Žilina uzatvorila s prenajímateľom Žilinský
samosprávny kraj v správe HNsP Trstená Zmluvu o nájme pozemku na dobu určitú
od 1.7.2013 do 30.06.2018 na zabezpečenie prevádzky verejnej lekárne pre pacientov,
zamestnancov a návštevy HNsP Trstená.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v tom, že súčasný nájomca, vlastník lekárne,
zhodnotil majetok – pozemok Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je predmetom
nájmu za účelom prevádzkovania verejnej lekárne.

Uznesenie 12/12

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
trvalú prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku a zároveň jeho vyradenie z evidencie
formou fyzickej likvidácie v súlade s čl. 30 ods. 1 písm. b/ a čl. 30 ods. 3 písm. c/ Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja platných od 1.5.2010
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom“)
Dlhodobý hmotný investičný majetok
Tabuľka č. 1:
Dátum
zaradenia

Vstupná
cena

Účtovná
ZC
Mn.
ÚI
k
31.3.2019
1
0,00 €
021-1

Inventárne číslo

Názov majetku

021/1-07/0003

Budova
bývalej
polikliniky 31.12.1962 3 081,43 €
(Hospod.budova)
Rozostavaná stavba - skelet
Nezaradené 225 002,78 € 1
Bývalá PK Turčianske Teplice 228 084,21 €
SPOLU

Bez invent. čísla

0,00 €
0,00 €

042-1

Odôvodnenie:
Spoločnosť PROMA, s.r.o. projektová príprava a riadenie výstavby, ul. Bytčická
16/3492, Žilina, IČO: 31 621 252 vyhotovila na rozostavanú stavbu na p. č. KN-C 434/4
a 434/6 k. ú. Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice a objekt č. s. 440 na p. č. KN-C 438
k. ú. Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice diagnostiku vrátane statického posudku č.
zákazky: 2948/v1/2019, kde sa konštatuje v závere sprievodnej správy, že na základe vizuálnej
obhliadky a statických výpočtov odporúčajú urýchlenú demoláciu oboch objektov.
Výsledok hlasovania 9:

Za: 40 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 10:

Za: 40 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 11:

Za: 40 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 11 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 12:

Za: 44 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 6 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 10
Riaditeľ odboru dopravy, Ing. Juraj Kanis, PhD. ( ďalej len ,,riaditeľ odboru dopravy“)
predložil návrh Zásobníka a prioritizácie investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III.
triedy, ich súčastí a mostných objektov. Zásobník obsahuje len investičné stavebné akcie, čiže
kapitálové stavebné akcie. Neobsahuje stavebné akcie bežnej údržby a bežných opráv,

OŠ
PK7
PK7

financovaných z bežných zdrojov rozpočtu ŽSK a rozpočtu SC ŽSK. I keď je zásobník
investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov
záväzným dokumentom, je zároveň otvoreným dokumentom a vzhľadom na meniace sa
okolnosti, ako sú napr. zmena stavebno-technického stavu danej cesty, alebo jej súčastí alebo
mostného objektu, spôsobené intenzitou dopravy, počasím, živelnou pohromou alebo inou
udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať, ani odvrátiť, je možné ho dopĺňať a meniť priority.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Ľubomír Kubáň,
podpredseda Igor Janckulík, poslanci Zdenko Kubáň, Jozef Grapa a Ján Marosz.
Poslanec Ľubomír Kubáň odporučil posunúť schvaľovanie tohto materiálu. Vyjadril
názor, že by sa malo uskutočniť stretnutie poslancov za jednotlivé volebné obvody, alebo
regióny s vedením ŽSK a Správou ciest ŽSK tak ako to bolo pri schvaľovaní Investičného
plánu. A až potom na základe stretnutia si stanoviť priority za jednotlivé okresy. Ďalej ho
zaujímalo aké budú kritériá na zaradenie priorít a aká suma finančných prostriedkov sa uvažuje
schváliť za jednotlivé okresy v nadväznosti na schválený dokument kde vláda vyčlenila pre
ŽSK 15 miliónov EUR ako finančnú výpomoc. Podotkol, že očakával zaradenie iných
mostných objektov do zásobníka priorít za jeho obvod. Spomenul mostné objekty
v katastrálnom území Bešeňová a to Liptovský Michal – Bešeňová ponad diaľnicu, rieku Váh,
ponad železnicu obce Bešeňová – Potok. Uviedol, že toto nie je len jeho názor a jeho kolegov,
ale aj dotknutých starostov obcí Bešeňová a Liptovský Michal. Mostné objekty vrátane
príslušenstva sú vo veľmi zlom technickom stave dokonca až havarijnom. Navrhol riešiť
podstatnejšie havarijné stavy prístupových chodníkov, mostných objektov, rozpadávajúce sa
mostné konštrukcie, technicky poškodené zábradlia, pretŕčajúce armatúry z betónových stien
a chýbajúce a poškodené bezpečnostné obrubníky. Avizoval, že k uvedeným mostným
objektom má aj aktuálnu fotodokumentáciu a podá na dnešnom zastupiteľstve interpeláciu.
Požiadal zaradiť opravu komunikácie Ružomberok – Rybárpole súčasne s ostrovčekom
a mostným objektom.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Igor Janckulík. Uviedol, že stretnutie
zvažovali no videli problém v tom, že poslanci poznajú cesty vo svojom regióne. Vyzdvihol
dôležitosť opráv tých úsekov, ktoré sú rozbité najviac. Vyjadril názor, že by nebolo správne
rozdeliť financie rovnakou sumou pre každý región, ale je potrebné zafinancovať cesty, ktoré
sú najhoršie.
Ako ďalší v rozprave pokračoval podpredseda Janckulík. Podpredseda vyjadril
poďakovanie odboru dopravy a Správe ciest ŽSK za prípravu predloženého materiálu, ktorá
bola zložitá. Dal do pozornosti, že sa vychádzalo z poznatkov od riaditeľov závodov v našich
regiónoch, ktoré majú podrobne zmapované najhoršie úseky a tiež aj stavy mostov. Informoval,
že na začiatku zvažovali diagnostiku mostov z dôvodu, že v 6. stupni máme cca 60 mostov, ale
bola by to veľká finančná záťaž cca 1 milión EUR. Z toho dôvodu sa rozhodli dať do zásobníka
len niektoré mosty, väčšinou ide o tie dlhšie, kde diagnostika je potrebná. Ďalej uviedol, že
v ŽSK máme vyše 1 400 km ciest, takmer 800 mostov a zničené sú aj z dôvodu nečinnosti štátu.
Vymenoval nedostatky. Neprebiehajú pravidelné kontroly kamiónov, nevážia sa, objektívna
zodpovednosť nefunguje a cesty sú preťažené. Cesty I. triedy sú v havarijnom stave a premávka
sa presúva na cesty II. a III. triedy, ktoré na takú záťaž neboli stavané. Vyjadril názor, že 15
miliónov EUR od štátu je len kvapka v mori a nie sú zadarmo, keďže ich musíme vrátiť.
Zdôraznil, že ide o živý materiál, ktorý je možné priebežne dopĺňať a je potrebné myslieť aj na
nepredvídané udalosti. Ako príklad uviedol most pod Bielym, ktorý sa bude musieť stavať nový
a cena bude cca 2 milióny EUR.

Ako ďalší vystúpil poslanec Zdenko Kubáň. Súhlasil so svojim predrečníkom. Vyjadril
sa, že chce veriť v to, že riaditelia jednotlivých závodov pristupujú k hodnoteniu poškodenia
ciest a mostov rovnakým metrom. Informoval, že Združenie miest a obcí Dolnej Oravy už pred
pár rokmi zmapovalo cesty a mosty v menšom rozsahu a niektoré sú v materiály zapracované.
Uviedol, že opravy ciest sa môžu robiť dookola, ale ak nebudú cesty správne odvodnené budú
sa cesty poškodzovať stále. Požiadal odbor dopravy klásť na túto problematiku väčší dôraz, aby
cesty nepukali a nerozchádzal sa stredový pás.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Janckulík. Vysvetlil, že cesty pukajú hlavne
z dôvodu preťaženia dopravy na našich cestách a žiaľ Ministerstvo vnútra nezabezpečuje
váženie kamiónov.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Jozef Grapa. Poďakoval všetkým, ktorí sa na
príprave predloženého materiálu podieľali. Vyjadril sa, že si vie predstaviť úplne čisté kritériá.
Informoval, že na stredných Kysuciach prebieha kanalizácia. Ide o poslednú investičnú akciu
firmy SEVAK a donútili sme ich, aby urobili polovičný profil. Aj z tohto dôvodu sa tieto cesty
nedali dlho opravovať, pretože by bola škoda robiť povrchové úpravy keď je plánovaná
rozkopávka. Požiadal, aby do materiálu boli zapracované celkové profily týchto ciest. Taktiež
vyzdvihol nutnosť správneho odvodnenia ciest, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Je
potrebné brať do úvahu aj poveternostné podmienky v našej oblasti a neporovnávať sa napr.
s Rakúskom. Na záver zdôraznil potrebu kritérií a navrhol uskutočniť stretnutie poslancov za
jednotlivé regióny.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Janckulík. Podpredseda pripomenul, že
materiál je živý a je možné ho dopĺňať, no všetko závisí od finančných zdrojov. Dal do
pozornosti, že Správa ciest postupuje pri reklamáciách tvrdšie ako tomu bolo v minulosti.
Pripomenul, že cesta v Oravskej Lesnej bola poškodená z dôvodu položenia nekvalitného
asfaltu a je v riešení v rámci reklamácie. Vyjadril názor, že pripravený materiál je dobrý,
ideálny nikdy nebude a na uskutočnenie akcií bude potrebné, aby fungovalo investičné
a verejné obstarávanie, v opačnom prípade nespravíme nič.
Faktickou poznámkou reagoval poslanec Ján Podmanický. Nadviazal na vyjadrenie
poslanca Grapu v súvislosti so strednými Kysucami. Uviedol, že je potrebné stretnutie
kompetentných zástupcov ŽSK a SEVAKu čo najskôr, pretože niektoré asfaltácie budú
pripadať do úvahy už na jeseň a je dôležité, aby investor v tomto prípade SEVAK vedel, či bude
dohoda so ŽSK. V prípade, že k dohode nedôjde sa na jeseň budú asfaltovať len polovičné
profily a možno v budúcnosti ďalší profil, čo nie je dobré. Zdôraznil, že je potrebné rokovať čo
najskôr, aby sa rozhodlo o postupe. Taktiež vyzdvihol potrebu stretnutia poslancov za
jednotlivé regióny s vedením ŽSK a Správou ciest k zásobníku prioritizácií.
Faktickou poznámkou reagovala poslankyňa Erika Cintulová. Navrhla, aby sa stretnutia
poslancov v regiónoch s jednotlivými riaditeľmi závodov a to z dôvodu ich odbornosti
v úsekoch, za ktoré zodpovedajú.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Marosz. Informoval, že bola zriadená
komisia ako poradný orgán predsedníčky pod vedením profesora Čelka zo Žilinskej univerzity.
Pripravili analýzu ciest II. triedy a existujú rozsiahle analýzy v akom stave sú jednotlivé úseky.
Takisto by sa malo pokračovať aj analýzou ciest III. triedy. Ďalej uviedol, že na komisii dopravy
žiadali, aby do tohto zoznamu boli zapracované kritériá. Dovolil si nesúhlasiť s podpredsedom

Janckulíkom, ktorý hovorí o diagnostike za milióny EUR. Vyjadril presvedčenie, že s dobre
vyskladaným tímom sa dokážeme pozrieť na tie najhoršie úseky a zoradiť ich podľa poradia.
Taktiež by bol rád, aby tabuľka bola zverejnená na internete a každý občan vedel kedy bude
daná cesta v jeho lokalite opravená.
Faktickou poznámkou reagoval podpredseda Janckulík. Poznamenal, že z rečí sa
nenajeme, je potrebné vybaviť finančné zdroje a potom budeme robiť aj kritériá ciest.
Riaditeľ odboru dopravy doplnil, že zoznam bol vypracovaný na základe kritérií
bezpečnosti a technického stavu vozoviek. Zdôraznil, že nemáme toľko finančných
prostriedkov na opravu všetkých ciest v nevyhovujúcom stave. Dodal, že pre odbor dopravy
a Správu ciest je prvoradým kritériom bezpečnosť.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 13/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
zásobník a prioritizáciu investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí
a mostných objektov.
Výsledok hlasovania 13:

Za: 45 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 1 hlas.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 11
Riaditeľka odboru sociálnych vecí, Ing. Iveta Ďurišová (ďalej len ,,riaditeľka odboru
sociálnych vecí“) predložila Návrh Dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Stručne uviedla, že sa
jedná o zmeny ako zmena súpisného orientačného čísla v CSS Kamence, zrušenie krízového
strediska v Centre sociálnych služieb - TROJLÍSTOK a zriadenie jedálne v Centre sociálnych
služieb PRAMEŇ aj pre tzv ,,cudzích“ stravníkov.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 14/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
s účinnosťou od 15. mája 2019:

a) Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 9 Centra sociálnych služieb PRAMEŇ,
Dolný Kubín
- Doplnenie sociálnej služby: Jedáleň s miestom poskytovania Matúškova 1631, Dolný
Kubín,
b) Zmenu zriaďovacej listiny Dodatkom č. 6 Centra sociálnych služieb Kamence,
Kysucké Nové Mesto
- Rozdelenie miesta poskytovania sociálnej služby v Domove sociálnych služieb
a v Špecializovanom zariadení z miesta poskytovania sociálnej služby: Litovelská
1218/17A na miesta poskytovania sociálnej služby: Litovelská 1218/17A
Litovelská 3092/17B,
c) Zmenu Zriaďovacej listiny Dodatkom č. 8 Centra sociálnych služieb TROJLÍSTOK,
Ružomberok
- Zrušenie celoročnej pobytovej formy v Domove sociálnych služieb s miestom
poskytovania sociálnej služby: Sv. Anny č. 4, Ružomberok;
- Zrušenie zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately: Krízové stredisko.
Výsledok hlasovania 14:

Za: 39 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 7 hlasov.

zdržalo sa: 8 hlasov,

K bodu 12
Riaditeľka odboru sociálnych vecí predložila Návrh na Poskytnutie finančného príspevku
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území
Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
Informovala, že na Úrad ŽSK bolo v zmysle VZN č. 21/2010 a Sociálneho programu
doručených 15 projektov, všetky splnili podmienky a boli uspokojené.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Karol Javorka. Vyjadril
verejné poďakovanie mestskému zastupiteľstvo v Ružomberku, že schválilo dotáciu pre
nadáciu vo výške 4 500,- EUR. Týmto by chcel dať návod všetkým, aby vo svojich lokálnych
samosprávach cielene podporili sociálne prípady, ktoré to v danej lokalite potrebujú.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie 15/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy
Žilinského samosprávneho kraja nasledovne:
1. Predkladateľ:
Názov projektu:

obec Rabča
Týždeň plný prekvapení 2019

Výška fin. príspevku:

990 €

2. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Dom Nádej, o. z.
Čas pre moje dieťa
1000 €

3. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:
4. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

obec Zákamenné
DEŇ RADOSTI 2.
800 €
Mesto Trstená
T4T (tínedžeri šíria radosť)
500 €

5. Predkladateľ:
Mesto Turzovka
Názov projektu:
Bez nenávisti vyjadrovania a postojov
Výška fin. príspevku: 570 €
6. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Nosko Health Prevention
KOMPLEXNÁ PROTIDROGOVÁ PREVENCIA V REGIÓNE
RUŽOMBEROK
1500 €

7. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

Obec Zázrivá
Chytaj chyty, nie drogy!
1000 €

8. Predkladateľ:
Názov projektu:
Výška fin. príspevku:

JEKH DROM
Cesta k poznaniu II.
854 €

9. Predkladateľ:
Žena v Tiesni, o. z.
Názov projektu:
NEBUĎ ĎAĽŚOU OBEŤOU X.
Výška fin. príspevku: 500 €
10. Predkladateľ:
ZŠ Podvysoká 307
Názov projektu:
Leto plné zážitkov a dobrodružstiev
Výška fin. príspevku: 1000 €
11. Predkladateľ:
Obec Habovka
Názov projektu:
Letný Tábor: „Ukáž čo dokážeš ty!“
Výška fin. príspevku: 1000 €
12. Predkladateľ:
Názov projektu:

Obec Čimhová
Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej
Čimhovej III. etapa
Výška fin. príspevku: 800 €

13. Predkladateľ:
Mesto Čadca
Názov projektu:
„Nemusíš to zažiť“
Výška fin. príspevku: 800 €
14. Predkladateľ:
Obec Novoť
Názov projektu:
Šport nás spája
Výška fin. príspevku: 900 €
15. Predkladateľ:
Obec Oravský Podzámok
Názov projektu:
Tolerancia nie je slabosť
Výška fin. príspevku: 900 €
Výsledok hlasovania 15:

Za: 37 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 8 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodom 13, 14, 15 a 16
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, Ing. Ján Pavlík, PhD. (ďalej len ,,riaditeľ odboru
regionálneho rozvoja“) predložil Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP
a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V – A Slovenská republika
– Česká republika 2014 – 2020. Uviedol, že v rámci projektu: Zvýšení přístupnosti a
bezpečnostní ke kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí bude vedúci partner
Moravskoslezský kraj a Žilinský samosprávny kraj bude hlavný cezhraničný partner. Výška
spolufinancovania max. 55 000,- EUR o Na slovenskej strane sa v rámci projektu vybuduje
cyklotrasa Strečno – Nezbudská Lúčka ( cca 350 tis.€) a zrekonštruuje sa Hradná veža Hradu
Strečno ( cca 180 tis. €). Na obchodnej ceste otvárame pamiatky osobám s obmedzenými
schopnosťami pohybu a so špeciálnymi potrebami. Žiadateľ projektu bude Oravské múzeum,
P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín a v rámci projektu bude Oravský hrad sprístupnený osobám
s obmedzenými schopnosťami pohybu a so špeciálnymi potrebami, obnoví sa nádvorie
Oravského hradu tak, aby tam bol možný prístup na invalidných vozíčkoch. V rámci projektu
sa zakúpi aj elektroautomobil špeciálne upravený pre invalidov a vznikne náučný chodník pod
hradným bralom, ktorý sa bude venovať práve tematike ciest.
Ďalej predložil návrh na Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu
INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vysvetlil, že ide o uzatvorenie partnerskej
zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom a Gminou Rajcza a Rzymskokatolickou
Parafyou v Rajci v rámci Programu INTERREG V-A PoľskoSlovensko 2014-2020. Partnerská
zmluva sa bude predkladať ako povinná príloha k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
pre projekt s názvom Spoločne v harmónii prírody, tela a duše.
Riaditeľ regionálneho rozvoja predložil Návrh na schválenie výšky spolufinancovania
žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020. Informoval, že mikroprojekty predkladá Liptovské múzeum v Ružomberku a Oravské
múzeum, P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, v rámci programu INTERREG V-A
PoľskoSlovensko 2014-2020, v rámci fondu mikroprojektov. Stručne projekty opísal. Bohu na
chválu, ľuďom na úžitok - Predkladateľ Liptovské múzeum v Ružomberku. Predmetom
projektu je poukázať na službu dobrovoľných hasičov v kontexte života historickej obce.
Objavovanie prostredníctvom sprístupnenia spoznávame dedičstvo poľskoslovenského

pohraničia - Predkladateľ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - Predmetom
projektu je sprístupniť ľuďom čo najviac informácií o pamiatkach kultúrneho a prírodného
dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí. V rámci projektu vznikne 360° film Oravského
hradu, ktorý bude premietaný osobám so špeciálnymi potrebami. Na Oravskom hostinci Predkladateľ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - Cieľom projektu je
prezentovať život v nedávnej minulosti. V rámci projektu budú obnovené priestory Florinovho
domu v Dolnom Kubíne, kde vzniknú nové inštalačné prvky a nové osvetlenie pre výstavy.
Na záver predložil návrh na Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ_PO/2018/DOP/1.1.1-03
Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Uviedol, že v
rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania“, ktorý predkladá Gymnázium P. O.
Hviezdoslava, Dolný Kubín, ide o zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému
vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov v oblastiach matematickej,
finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti na gymnáziu.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil poslanec Martin Barčík. Zaujímalo
ho, na čo konkrétne budú použité finančné prostriedky v rámci výzvy Čitateľská, matematická,
finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
Riaditeľ regionálneho rozvoja zodpovedal otázku poslanca Barčíka. Informoval, že
finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu programového vzdelávania a modernizáciu
výpočtovej techniky.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predložených návrhoch uznesení
samostatne.

Uznesenie 16/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Zvýšení přístupnosti
a
bezpečnostní ke kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom Žilinského samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 2014-2020,

b) zabezpečenie realizácie 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 55 000,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

d) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte, kde vedúci partner je Moravskoslezský kraj
a hlavný cezhraničný partner je Žilinský samosprávny kraj podľa predloženého návrhu.

Uznesenie 17/12

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Na obchodnej ceste- otvárame
pamiatky osobám s obmedzenými schopnosťami pohybu a so špeciálnymi potrebami“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Žilinského samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského
samosprávneho kraja pre roky 2014-2020,
b) zabezpečenie realizácie 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
26 280,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Uznesenie 18/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
Partnerskú zmluvu medzi Žilinským samosprávnym krajom a Gminou Rajcza a Parafiou
Rzymskotolickou v Rajczi týkajúcu sa realizácie projektu s názvom: Spoločne v harmónii
prírody, tela a duše“, schváleného v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko V-A
na roky 2014 – 2020.

Uznesenie 19/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie mikroprojektu s názvom: „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“, predloženého
v rámci výzvy z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020, ktorý predkladá
Liptovské múzeum v Ružomberku, vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt,
t. j. v sume do výšky 3 950,- EUR.

Uznesenie 20/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

schvaľuje
spolufinancovanie mikroprojektu s názvom: „Objavovanie prostredníctvom sprístupneniaspoznávame dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“, predloženého v rámci výzvy
z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020, ktorý predkladá Oravské
múzeum, P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, vo výške 5% z celkových oprávnených
nákladov na projekt, t. j. v sume do výšky 2 500,- EUR.

Uznesenie 21/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
spolufinancovanie mikroprojektu s názvom: „Na oravskom hostinci“, predloženého v rámci
výzvy z Programu INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020, ktorý predkladá Oravské
múzeum, P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, vo výške 5% z celkových oprávnených
nákladov na projekt, t. j. v sume do výšky 1 900,- EUR.

Uznesenie 22/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie kvality vzdelávania“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. v sume do výšky
15 800,- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Výsledok hlasovania 16:

Za: 36 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 17:

Za: 36 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 18:

Za: 37 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

Výsledok hlasovania 19:

Za: 37 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 17

Predsedníčka predložila Návrh na voľbu nového člena komisie regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Informovala, že člen komisie – neposlanec Ing. Peter Mrvečka písomným oznámením,
doručeným dňa 24. Apríla 2019, oznámil, že sa vzdáva členstva. Navrhla zastupiteľstvu, aby
za nového člena komisie z radov neposlancov bol zvolený Ing. Simeon Stančík na základe
výsledku rokovania poslaneckého grémia.
Predsedníčka otvorila rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie 23/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1.

berie na vedomie
písomné vzdanie sa členstva neposlanca Ing. Petra Mrvečku v komisii regionálneho
rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja,

2.

konštatuje, že
v zmysle Článku 4 ods. 4 písm. c) Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
zaniklo členstvo neposlanca Ing. Petra Mrvečku v komisii regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a životného prostredia dňom 24. apríla 2019,

3.

volí
dňom 15. mája 2019
Ing. Simeona Stančíka za člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z radov
neposlancov.

Výsledok hlasovania 20:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 4 hlasy.

zdržalo sa: 1 hlas,

K bodu 18
Výkonná riaditeľka KOCR ŽTK predložila Správu o činnosti krajskej organizácie
cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2018. Informovala, že organizácie vznikla na
základe zákona o cestovnom ruchu a cieľom jej vzniku je bolo vybudovať jednotnú,
rozpoznateľnú značku cestovného ruchu nielen doma, ale aj v zahraničí. Organizácia funguje
od roku 2012 a pre nás merateľným ukazovateľom úspešnosti je vývoj počtu návštevníkov
v Žilinskom kraji, ktorý prostredníctvom grafov odprezentovala. Od roku 2012 sa vývoj
návštevníkov dostal nad hranicu jedného milióna a to bolo aj naším cieľom, ktorý sa podaril
splniť v minulom roku. Druhým ukazovateľom je výška vybranej dane za ubytovanie
v členských obciach od čoho sa vyvíja aj naša dotácia, ktorú dostávame z Ministerstva dopravy

zo sekcie cestovného ruchu. Výška vybranej dane od roku 2012 – 2017 nám stúpla takmer
trojnásobne. Ďalej znázornila graf financovania. Od roku 2012 sa snažia spolu s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu a samosprávnym krajom venovať marketingu, vzdelávaniu
rozvoju infraštruktúry v oblasti cestovného ruchu.
Predsedníčka otvorila rozpravu k predloženému návrhu uznesenia, do ktorej sa prihlásili
podpredsedovia Milan Laurenčík, Peter Dobeš a poslanci Zdenko Kubáň a Rastislav Zanovit.
Popredseda Laurenčík vyjadril poďakovanie riaditeľke za dobre odvedenú prácu. Opýtal
sa, či príspevok samosprávneho kraja je postačujúci, aby sme vyčerpali maximálnu sumu alebo
je potrebné uvažovať o zvýšení príspevku vzhľadom na prognózy, ktoré v oblasti výberu dane
sú.
Riaditeľľka KOCR ŽTK informovala, že tento rok požiadali o zvýšenie členského
príspevku na sumu 230 000,- EUR. Doplnila, že analýzou vyhodnotili percentuálne zvyšovanie
výšky vybratej dane za ubytovanie.
Podpredseda Dobeš taktiež poďakoval KOCR ŽTK ale aj oblastným organizáciám
cestovného ruchu, všetkým zimným a letným strediskám turistiky, všetkým pracujúcim
v službách cestovného ruchu, pracovníkom v oblasti kultúrnych a spoločenských zariadení,
ktoré sú previazané s cestovným ruchom. Na záver dodal, že mám veľmi silný kraj z hľadiska
čo všetko môže ponúknuť.
Ako ďalší v rozprave vystúpil poslanec Kubáň. Taktiež vyjadril poďakovanie. Dal do
pozornosti historicko-kultúrnu cestu okolo Tatier. Uviedol, že na Orave a Liptove je menej
vybudovaná a napr. poliaci ju majú okolo Tatier celkom hotovú. Požiadal, aby sa do budúcna
venovali aj tejto oblasti a prisľúbil, že bude nápomocný.
Riaditeľka KOCR ŽTK reagovala na vystúpenie poslanca Kubáňa. Uviedla, že
cyklotrasy uvedené v materiály sú riadne zaznačené turistické trasy a sú zaevidované na
Slovenskom cykloklube a v klube Slovenských turistov a sú každoročne udržiavané.
Poslanec Zdenko Kubáň reagoval a uviedol, že trasy nespĺňajú štandardy cyklotrás na
úrovni akú by sme chceli. Ide väčšinou o trasy po poľných alebo obecných cestách. Vyjadril
sa, že nie sú v takom dobrom stave ako v susednom Poľsku.
Ako posledný v rozprave vystúpil poslanec Rastislav Zanovit. Zaujala ho informácia ako
súvisí rozpočet priamo s výberom dane. Opýtal sa akým spôsobom je výber dane kontrolovaný.
Na položenú otázku reagovala riaditeľka KOCR ŽTK. Uviedla, že sa snažia do
oblastných organizácií agitovať nových členov, poskytovateľov ubytovania, ktoré sú našim
členom. Výška výberu dane je len u členských obcí oblastných organizácií cestovného ruchu.
90% vybratej dane dostávajú ako príspevok oblastné organizácie od štátu a 10% krajská
organizácia, takže je aj v ich záujme mať čo najviac členov, aby dotácia rástla.
Predsedníčka uzavrela rozpravu k tomuto bodu a dala hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie 24/12

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2018.

Výsledok hlasovania 21:

Za: 39 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 5 hlasov.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 19
Riaditeľka Rozvojovej agentúry ŽSK predložila Správu o činnosti Rozvojovej agentúry
Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2018. Na úvod sa stručne predstavila
a informovala, že bola správnou radou Rozvojovej agentúry menovaná do funkcie dňa 1. mája
2019. Činnosť rozvojovej agentúry za rok 2018 rozdelila do troch hlavných skupín a to: aktivity
realizované pre ŽSK, príprava a implementácia projektov financovaných z Európskych fondov.
Druhou činnosťou sú vlastné aktivity agentúry a treťou aktivity pre tretiu stranu. V rámci
projektovej činnosti spracovala agentúra pre ŽSK 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Jednalo sa najmä o projekty cezhraničnej spolupráce Česko – Slovensko, Poľsko – Slovensko
a integrovaný regionálny operačný program. Ďalej je to monitoring zrealizovaných projektov,
čiže ide o následné monitorovacie správy najmä projektov zrealizovaných v predchádzajúcom
programovom období z operačného programu regionálny operačný program. Agentúra sa
podieľala na zabezpečovaní 12. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov. RA celoročne
poskytuje súčinnosť a poradenstvo Žilinskému samosprávnemu kraju v oblasti čerpania
eurofondov. Vlastnými aktivitami v sledovanom období tvorila najmä implementácia dvoch
projektov a to: cezhraničná spolupráca Slovensko – Česko (Sieť inteligentných samospráv
prihraničia) a Projekt INTERREG Poľsko – Slovensko (Podporujeme podnikanie žien
cezhranične). V aktivitách pre tretie strany ide hlavne o činnosť RA príprava projektov pre
samosprávu, obce a mestá v rámci ŽSK. Na záver vyzvala zástupcov miest a obcí na
spoluprácu.
Predsedníčka otvorila rozpravu, do ktorej sa prihlásil podpredseda Milan Laurenčík.
Podpredseda vyjadril presvedčenie, že nová riaditeľka bude prospešným prínosom pre
rozvojovú agentúru a zároveň ju pozval na najbližšie zasadnutie komisie regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a životného prostredia, s ktorou RA úzko spolupracuje, kde by predstavila
svoju víziu do budúcna.
Predsedníčka uzavrela rozpravu a dala hlasovať o predloženou návrhu uznesenia.

Uznesenie 25/12
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
berie na vedomie
správu o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2018.

Výsledok hlasovania 22:

Za: 38 hlasov,
proti: nikto,
nehlasovalo: 2 hlasy.

zdržalo sa: 0 hlasov,

K bodu 20
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. Prihlásila sa poslankyňa Anna Dvorščáková, poslanci Erik Gemzický,
Karol Javorka a Ľubomír Kubáň.
Poslankyňa Dvorščáková interpelovala vo veci havarijného stavu fasády budovy
Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Budova sa nachádza v centre mesta na
frekventovanej ulici. V dôsledku zlého stavu fasády došlo vplyvom vetra k odpadnutiu veľkého
kusa fasádového muriva z výšky asi 20 metrov na chodník a je šťastím, že nedošlo k ublíženiu
na zdraví. Škola v spolupráci s mestskou políciou časť chodníka ohradila a svojpomocne
pomocou vysokozdvižnej plošiny časť muriva odstránila. Je zrejmé, že poškodenie muriva je
značné, dá sa odstrániť holou rukou a vplyvom počasia opadáva aj samé. Keďže sa múr
s poškodeným murivom nachádza priamo nad chodníkom, treba stav riešiť ihneď, lebo môže
dôjsť k ohrozeniu chodcov. Riaditeľstvo školy upozorňuje na situáciu už dlhodobo. Odbor
verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom vyhodnotil stav ako havarijný.
V roku 2018 dal riaditeľ školy vypracovať kalkuláciu nákladov na odstránenie stavu. Čiastka
však nebola zapracovaná do rozpočtu. Zdôraznila, že vzhľadom na vážnosť situácie je nutné
túto riešiť ako havarijný stav a ihneď začať vo veci konať.
Poslanec Gemzický interpeloval vo veci pracovných čiat na Správe ciest ŽSK.
Asfaltérska čata začala pracovať v roku 2013 a v priebehu ďalších rokov sa technicky vybavila
(fréza, valec, finišér, ťahač s návesom na prevoz štrkov alebo asfaltov). Čata bola od roku 2016,
kedy bol zakúpený veľký finišér, fungujúca aj na veľkých pokládkach – denný výkon približne
250 ton asfaltu, čo znamenalo do 2000 m² za deň. V roku 2018 nastal časový sklz vo verejnom
obstarávaní asfaltových zmesí, čím výkonnosť asfaltérskej čaty poklesla – mala niekoľko
mesačný výpadok. Z toho dôvodu sa chce informovať ohľadom aktuálneho stavu a činnosti
asfaltérskej čaty a ešte dvoch ďalších čiat – maliarskej a mostnej:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Podľa jemu dostupných informácií, Správa ciest ŽSK má vysúťažené asfalty, ale bez
dopravy. Znamená to, že bude Správa ciest sama voziť asfalty na pokládky? Ak bude
asfalty voziť Správa ciest ŽSK, ako to ovplyvní výkon letnej údržby ciest? Koľko vodičov
sa nebude zúčastňovať letnej údržby, ale bude musieť voziť asfalty pre čatu?
V uplynulých rokoch bol denný výkon čaty na úrovni 250 ton denne. Koľko je plán na
tento rok?
Kedy nám bude predložený plán práce asfaltérskej čaty? V predchádzajúcich rokoch už
o tomto čase čata pracovala a bol známy plán prác z odboru dopravy ŽSK.
Ako je spočítaná cena práce ľudí z čaty pri znížených výkonoch pokládok? Nejedná sa
o nehospodárne nakladania s prostriedkami VÚC, keďže týchto sedem pracovníkov nie je
zahrnutých v rozpočte Správy ciest ŽSK, ale sú hradení priamo z VÚC?
Prečo nie sú vysúťažené asfalty aj s dopravou? Vieme, že už minulý rok skončila zmluva,
kto je zodpovedný na nespustenie súťaže?
Aké sú výkony asfaltérskej čaty za roky, odkedy VÚC investovala do kúpy veľkého
finišéra? Aký je predpoklad na vývoj výkonov v tomto a nasledujúcich rokoch?
O práce asfaltérskych čiat je veľký záujem, nepredpokladá sa podnikateľská činnosť?

8.
9.

Správa ciest má ešte maliarsku čatu na vodorovné značenie. Aké sú výkony za minulý rok
a aký je plán na rok 2019? Aký je tu predpoklad podnikateľskej činnosti?
Minulý rok bolo prezentované zriadenie mostnej čaty na Orave – aké výkony sa uskutočnili
v minulom roku a aký je plán na rok 2019?“

Ako ďalší vystúpil poslanec Javorka. Interpeloval vo veci požiadavky na zabezpečenie
nevyhnutnej opravy plotu za objektom Obchodnej akadémie v Ružomberku. Na základe
predloženej fotodokumentácie, podnetov, sťažností žiada zabezpečiť opravu poškodeného
oplotenia za objektom Obchodnej akadémie v Ružomberku, ktorého havarijný stav v súčasnosti
predstavuje bezpečnostné riziko.
Na záver vystúpil poslanec Kubáň. Interpeloval vo veci požiadavky na zabezpečenie
nevyhnutných opráv mostných objektov vrátane prístupových chodníkov v katastrálnom území
obcí Liptovský Michal a Bešeňová. Na základe predloženej fotodokumentácie, podnetov,
sťažností obyvateľov dotknutých území obcí Bešeňová a Liptovský Michal žiada zabezpečiť
opravu mostných objektov vrátane prístupových chodníkov:
- mostný objekt (ponad diaľnicu) Liptovský Michal – Bešeňová,
- mostný objekt ponad rieku Váh vstup do obce Bešeňová,
- mostný objekt ponad železnicu medzi obcami Bešeňová – Potok.
Ako podstatný dôvod na zabezpečenie opravy mostných objektov vrátane prístupových
chodníkov uviedol nasledovné skutočnosti:
- havarijný stav prístupových chodníkov mostných objektov,
- rozpadávajúce sa nosné konštrukcie mostných objektov,
- poškodené zábradlie mostných objektov,
- pretŕčajúce armatúry z betónových stien mostných objektov,
- chýbajúce a poškodené bezpečnostné obrubníky.
Žiada o vykonanie opráv najmä z dôvodu bezpečnosti a urbanizácie daného územia.
Predsedníčka dala do pozornosti interpelujúcim poslancom, že im bude v riadnom
termíne písomne odpovedané.

K bodu 21
Predsedníčka vyzvala poslancov, ktorí sa chcú prihlásiť v bode rôzne, aby tak urobili.
Prihlásil sa poslanec Branislav Tréger, podpredseda Milan Laurenčík, poslanci Ján Marosz a
Poslanec Tréger sa opýtal predsedníčky, či už mala stretnutie s pani Šichtovou alebo
pánom Dudášom ohľadom arboréta. Ďalej informoval, že po rekonštrukcii mosta ponad rieku
Belu je stále v depozite bronzová socha, ktorá bola jeho súčasťou. Vyjadril obavu, aby socha
neskončila v zberných surovinách.
Podpredseda Laurenčík otvoril tému účasti poslancov na zasadnutiach komisií. Dal do
pozornosti, že komisia zdravotníctva dva krát po sebe nebola uznášaniaschopná. Vyjadril názor,
že je to veľmi nezodpovedný prístup od členov, ktorí neprídu a ani vopred neohlásia svoju
neúčasť. Požiadal vedenie úradu, aby pripravil sumár dochádzky a následne aj opatrenia.
Uviedol príklad, v prípade, že by sa neposlanec nezúčastnil komisie tri krát po sebe bol by
vylúčený z komisie a bola by požiadaná politická strana, ktorá tohto člena nominovala o jeho
výmenu. Povinnosťou poslancov je zúčastňovať sa zasadnutí komisií tak ako je to v rokovacom
poriadku stanovené a v prípade, že sa poslanec ospravedlní a nezúčastní sa zasadnutia

zastupiteľstva jeho odmena sa kráti. Vyjadril názor, že toto by sa malo aplikovať aj na účasť na
komisiách. Sankcia polovice odmeny sa mu zdá vysoká, ale vedel by si predstaviť v prípade
ospravedlnenia 10% zrážku z odmeny a možno by sme tým zvýšili účasť na komisiách.
Zdôraznil, že každý si musí uvedomiť, že ľudia prídu z rôznej diaľky napr. z Oravy,
Liptovského Mikuláša a ten kto nepríde zablokuje rokovanie a tým ostaní prišli zbytočne.
Predsedníčka informovala, že na vedení sa tejto téme venovali a situáciu riešia. Tiež
podotkla, že mnohé diskusie mohli prebehnúť priamo na zasadnutí komisií vďaka odbornosti
členov. Ďalej informovala, že analýza je už pripravená a do ďalšieho zastupiteľstva bude
pripravený materiál k tejto téme. Ubezpečila, že sa budeme snažiť nájsť riešenie.
Ďalej podpredseda Laurenčík vyzval svojich kolegov, aby sa dňa 21. mája 2019 zapojili
do pelotónu z Terchovej do Žiliny v rámci podujatia Od Tatier k Dunaju na podporu pacientov
s diagnózou Skleróza Multiplex.
Poslanec Marosz vo svojom vystúpení vyzval na zlepšenie komunikácie nielen
s poslancami ale aj občanmi. Dal podnet novému riaditeľovi úradu, aby sa zaviedla kultúra
v odpisovaní na e-maily, čiže aj v prípade zaneprázdnenosti pracovník aspoň stručne odpíše.
Vyjadril názor, že toto môžeme požadovať od seba navzájom aj v rámci úradu a pripomenul,
že sme platení z daní občanov a preto majú právo dostať odpoveď.
Predsedníčka predložila Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja do konca roka 2019. Oznámila plánované termíny a to 24. jún 2019, 23.
september 2019 a 25. november 2019. Upozornila na dlhšiu odmlku medzi júnovým
a septembrovým zasadnutím zastupiteľstva. Ako dôvod uviedla problematiku
uznášaniaschopnosti komisií počas letných prázdnin a taktiež avizované zastupiteľstvá miest.
Preto požiadala o zhovievavosť.
Poslanec Jozef Grapa navrhol predložený materiál stiahnuť a to z dôvodu
protizákonnosti. Uviedol, že zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch §11 ods. 3
hovorí, že zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, ale najmenej však raz za dva mesiace.
Vyjadril obavy z možných žalôb.
Predsedníčka uviedla, že iný vhodný termín nenašli. Pripomenula, že aj v minulosti bolo
zvykom nezvolávať komisie a zastupiteľstvo počas prázdninového obdobia. Stiahla
z rokovania predložený návrh a informovala, že najbližšie zastupiteľstvo zvoláva na 24. júna
2019 a na ďalších termínoch sa dohodnú.

K bodu 22
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť a rokovanie
ukončila. Na záver pozvala poslancov na obed do priestorov jedálne úradu.
Žilina 21. mája 2019
Ing. Erika Jurinová v. r., predsedníčka
Mgr. Ing. Sylvie Milová v. r., zapisovateľka
Dušan Mičian v. r., overovateľ
Ing. Miroslav Minárčik v. r., overovateľ

JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD. v. r. overovateľ

