Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 1. decembra 2004 o 10.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení - Ing. Jaroslav Hus
Ing. Alexander Lilge
Ing. Anna Rašiová
Ing. Jozef Rizman

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

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 5/2004 o zavedení dane
z motorových vozidiel.
5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
6. Návrh na vytvorenie letiskovej spoločnosti.
7. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie
4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.
8. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1.
polrok 2005.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal na zasadnutí komisie prítomných členov komisie a zamestnancov Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad kraja“).
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov
komisie Ing. Annu Štefanovú a Ing. Andreja Fogáša, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie s predloženým návrhom programu rokovania súhlasili. Súčasne sa dohodli na zmene
poradia bodov tak, že bod 8 bude zaradený pred navrhovaný bod 4. Následne sa číslovanie
bodov 4 – 10 mení na 5 – 10.
K bodu 2
Predseda komisie konštatoval, že uznesenia, ktoré prijala komisia na rokovaní
13. októbra 2004, sú splnené.

Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií Ing. Daniel Škerda (ďalej len
„vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií úradu kraja“) v súvislosti s plnením
Uznesenia 21 z 13. 10. 2004 v časti 3b) informoval o rokovaniach s Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR a objasnil situáciu v oblasti ďalšieho fungovania autobusovej
dopravy. Konštatoval, že kompetencie na úseku dopravy prechádzajú na samosprávne kraje,
ktoré musia rozhodnúť o spôsobe a systéme fungovania dopravy a o zaplatení všetkých strát,
ktoré vznikajú v prímestskej autobusovej dopravy. Informoval, že autobusové spoje budú
premávať podľa cestovných poriadkov platných v roku 2004. Dal do pozornosti, že požiadavky
dopravcov sú dvojnásobné oproti výške, ktorá bola vyčlenená zastupiteľstvom v rozpočte
samosprávneho kraja pre rok 2005 na zabezpečenie výkonov v prímestskej autobusovej
doprave. Uviedol, že na rokovanie zastupiteľstva sa pripravuje návrh na zriadenie komisie,
ktorá posúdi ekonomicky oprávnené náklady dopravcov a výšku objektívnej straty. Po
prehodnotení sa pristúpi k rozhodnutiu, či sa zníži počet spojov, zvýši cena cestovného alebo sa
budú zvyšovať finančné prostriedky na vykrytie strát, prípadne sa použije kombinácia týchto
opatrení. Konštatoval, že samosprávny kraj do konca mesiaca apríl 2005 uzatvorí s dopravcami
zmluvu o výkone vo verejnom záujme na rok 2005 a stanoví rozsah výkonov vo verejnom
záujme a ekonomicky oprávnené náklady na výkony. Zdôraznil, že nehrozí kolaps
v zabezpečení autobusovej dopravy.
K bodu 3
Vedúca odboru financií Ing. Marta Mangová (ďalej len „vedúca odboru financií úradu
kraja“) oboznámila prítomných s Návrhom na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja na rok 2005. Informovala o skutočnostiach, ktoré si vyžiadali predloženú úpravu rozpočtu
a o ďalších zmenách, ktoré nastali po expedícií materiálov na rokovanie komisie. Informovala,
že Regiónu Žurnál sa poskytuje pôžička vo výške 400 tis. Sk na preklenutie uhradenej dane
z pridanej hodnoty s tým, že finančné prostriedky vrátia do 31. marca 2005.
Riaditeľ úradu kraja Ing. Ján Dreisig informoval, že do konca roku 2004 budú ešte
samosprávnemu kraju poskytnuté ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, a preto
posledná úprava rozpočtu môže byť zadefinovaná na rokovaní zastupiteľstva vo februári 2005.
V tejto súvislosti zdôraznil, že bude potrebné prijať uznesenie, ktorým zastupiteľstvo odsúhlasí
použitie týchto finančných prostriedkov a presuny financií medzi jednotlivým zariadeniami
a kategóriami. Na záver dodal, že v budúcnosti je nutné uvažovať s finančnou rezervou vo
výške cca 30 – 50 mil. Sk, ktorá bude určená na vykrytie nepredvídaných mimoriadnych škôd
spôsobených prírodnou, či inou udalosťou tak, aby v rámci prenesených kompetencií bol
samosprávny kraj schopný riešiť situácie a plniť svoje povinnosti.
K bodu 4
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík predložil
prítomným návrh
Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja na 1. polrok 2005.
Uviedol, že plán bude predložený na schválenie zastupiteľstvu v zmysle § 19e ods. 1
písm. a) zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a čl. VII. ods. 2 Zásad kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Oboznámil poslancov so zameraním hlavných kontrolných úloh a ďalších úloh stanovených
v pláne. Konštatoval, že súčasťou predloženého plánu je prehľad kontrolovaných noriem
a všeobecne záväzných právnych predpisov a časový plán kontrolnej činnosti.
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K bodu 5
Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácii úradu kraja predložil prítomným
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 5/2004 o zavedení
dane z motorových vozidiel (ďalej len „nariadenie“). Uviedol, že v nariadení sa určujú len
obmedzenia, ostatné náležitosti sú dané zákonom o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov a vyhláškou o podmienkach premávky vozidiel na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Informoval, že sadzobník dane za motorové vozidlá je totožný so sadzobníkom platným
pre rok 2004 a je prílohou nariadenia.
Nasledovala diskusia ohľadom preukázania rozsahu záväzku verejnej služby a členovia
komisie požiadali, aby táto problematika bola doriešená na komisii dopravy. Súčasne
odporučili, aby úrad kraja informoval zastupiteľstvo dva krát ročne o výnose z dane za
motorové vozidlá podľa aktuálneho výberu a príjmu na účet.
K bodu 6
Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií informoval členov komisie
o vytvorení letiskovej spoločnosti. Uviedol, že v zmysle § 12 zákona 136/2004 Z. z.
o letiskových spoločnostiach letisková infraštruktúra malých letísk vo vlastníctve Slovenskej
správy letísk prechádza bezodplatne do vlastníctva samosprávneho kraja alebo do vlastníctva
obce so štatútom mesta. Informoval, že do konca týždňa by mala byť podpísaná medzi
samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len
„MDPaT SR“) Dohoda o prechode letiskovej infraštruktúry z vlastníctva štátu do vlastníctva
samosprávneho kraja. Majetok, ktorý bude predmetom dohody, tvorí letisková dráha a trávnaté
plochy s príslušenstvom v celkovej trhovej hodnote 10 mil. Sk. Letisková spoločnosť Žilina, a.
s. bude akciovou spoločnosťou so 100 % účasťou štátu, ktorej zakladateľom je MDPaT SR.
Na záver sa vyjadril, že je potrebné ešte doriešiť vzťahy so spoločnosťou Letisko Žilina,
a. s., ktorá je súčasným prevádzkovateľom letiska a má uzatvorenú zmluvu na jeho
prevádzkovanie na dobu 30 rokov. Zdôraznil, že tieto záležitosti musia byť doriešené v čo
najkratšej dobe tak, aby bola zabezpečená plynulá a bezproblémová prevádzka letiska.
K bodu 7
Úsek kultúry:
Zástupkyňa vedúcej odboru kultúry úradu kraja PhDr. Jana Bírová predložila
prítomným návrhy na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú v správe kultúrnych zariadení.
Informovala, že Rímsko-katolícka cirkev Ružomberok sa ešte definitívne nerozhodla, či
má záujem odkúpiť nehnuteľnosti v k. ú. Ludrová, ktoré sú uvedené v časti 2a) návrhu
uznesenia. Uviedla, že o kúpu nehnuteľností požiadal i ďalší záujemca. Členovia komisie sa
zhodli na tom, že návrh sa sťahuje z rokovania a vyhlási sa nové ponukové konanie.
V ďalšej časti uviedla, že o odpredaj pozemku parc. č. KN 381/3 v k. ú. Dolný Kubín,
ktorý je uvedený v časti 2b) návrhu uznesenia, požiadal jeho nájomca Dr. Sparta. Za účelom
zobjektívnenia celého procesu uviedla, že bude vypísané nové výberové konanie. Členovia
komisie požiadali, aby predložený návrh bol doplnený o informácie týkajúce sa vlastníckych
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vzťahov k budove postavenej na pozemku parc. č. KN 381/4 a aby návrh bol opätovne
predložený na rokovanie komisie.
Návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Martin, ktoré sú v správe Slovenského
komorného divadla v Martine, členovia komisie odsúhlasili podľa predloženého návrhu.
Úsek školstva:
Zamestnankyňa odboru školstva Viera Jusková predložila prítomným návrh na odpredaj
nehnuteľnosti v k. ú. Ružomberok, ktoré sú v správe Stredného odborného učilišťa
v Ružomberku.
Členovia komisie požiadali, aby návrh bol doplnený o informácie týkajúce sa
vlastníckych vzťahov ku garáži, ktorá je postavená na pozemku parc. č. KN 5612 a aby návrh
bol opätovne predložený na rokovanie komisie.
Viera Jusková v ďalšej časti informovala o rokovaniach vo veci odpredaja
nehnuteľností v k. ú. Oravský Podzámok žiadateľovi OFZ, a. s., Istebné, ktorý bol schválený
Uznesením 13 zastupiteľstva z 27. 10. 2004.
Na záver informovala o finančných problémoch firmy OMNIKO Dolný Kubín, ktorej
bol schválený odpredaj nehnuteľností v k. ú. Mokraď, v správe Strediska praktického
vyučovania v Dolnom Kubíne. Členovia komisie odporučili, aby na odpredaj nehnuteľností
bolo vypísané nové ponukové konanie.
Úsek zdravotníctva:
Vedúci odboru zdravotníctva predložil prítomným návrhy na odpredaj nehnuteľností,
ktoré sú v správe zdravotníckych zariadení.
Členovia komisie odporučili zvýšiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť uvedenú v časti 2a)
návrhu uznesenia z pôvodne navrhovanej 1400,– Sk na 4000,– Sk.
Nasledovala diskusia k návrhu na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
č. KN 201 v k. ú. Dolný Kubín, ktorý tvorí prístupovú komunikáciu k viacerým objektom. Na
záver členovia komisie odporučili schváliť odpredaj uvedený v časti 2b) návrhu uznesenia
podľa predloženého návrhu.
Členovia komisie odporučili schváliť odpredaj siedmych bytov v bytovke, ktorá je
súčasťou Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši podľa predloženého návrhu
s podmienkou, že stavebno-technické oddelenie bytov od budovy zdravotníckeho zariadenia
budú hradiť kupujúci.
Na záver odporučili schváliť odpredaj jednoizbového bytu MUDr. Mináčovi za cenu
určenú znaleckým posudkom a vypísať nové ponukové konanie na odpredaj administratívnej
budovy č. s. 1010 spolu s pozemkami v k. ú. Martin, ktorá je v správe Polikliniky Martin.
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K bodu 8
Vedúca odboru financií úradu kraja informovala prítomných o žiadostiach, ktoré boli
doručené na úrad kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov.
Po krátkej diskusii členovia komisie vyradili žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky
nariadenia, niektoré požiadavky znížili a upravili tak, aby celkový objem schválených dotácií
bol totožný s objemom finančných prostriedkov vyčlenených pre tento účel v rozpočte.
Súčasne zobrali do úvahy novú žiadosť Rady rodičov a priateľov školy Vadičov na sumu vo
výške 15 000,– Sk.
K bodu 9
Členovia komisie prijali Uznesenie 22. Na záver predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Žilina 3. decembra 2004

Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvie Mahútová, zapisovateľka

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

Ing. Anna Štefanová, overovateľka

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

Ing. Andrej Fogáš, overovateľ

.........................................................
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U Z N E S E N I E 22
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 1. decembra 2004

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
A. p r e r o k o v a l a
a) návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004,
b) návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja na 1. polrok 2005,
c) návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 5/2004
o zavedení dane z motorových vozidiel,
d) návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ludrová, v správe Liptovského múzea
v Ružomberku,
e) návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Dolný Kubín, v správe Oravskej knižnice A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne,
f) návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Martin, v správe Slovenského komorného
divadla v Martine,
g) návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ružomberok, v správe Stredného odborného
učilišťa v Ružomberku,
h) návrhy na odpredaj nehnuteľností v správe Nemocnice s poliklinikou v Čadci,
v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši,
i) návrh na odpredaj jednoizbového bytu v bytovom dome v Čadci,
j) návrh na odpredaj administratívnej budovy v k. ú. Martin, v správe Polikliniky Martin,
k) žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho 4/2004

B. o d p o r ú č a
1. zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. schváliť
a) 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 podľa
predloženého návrhu,
b) plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja na 1. polrok 2005 podľa predloženého návrhu,
c) Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 5/2004
o zavedení dane z motorových vozidiel s účinnosťou od 01. 01. 2005 podľa
predloženého návrhu,
d) odpredaj rekreačnej chaty Bystrička č. s. 9670 na parc. č. KN 7526 spolu
s pozemkami parc. č. KN 7526, zast. plochy o výmere 103 m² a parc. č. KN
7530/3, t. t. p. o výmere 2001 m² v k. ú. Martin, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva 1115 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Slovenské
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komorné divadlo Martin na základe výsledku ponukového konania žiadateľovi
Ľubomírovi Mohlerovi, bytom Bratislava, Budovateľská 27 za kúpnu cenu
750 000,– Sk,
e) odpredaj pozemku parc. č. KN 1222/6, zast. plochy o výmere 8 m2 v k. ú.
Čadca, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Nemocnica s poliklinikou Čadca pre žiadateľa Ing.
Ján Jurga – JURIZO, Horelica č.151, Čadca za kúpnu cenu 4000,– Sk,
f) odpredaj spoluvlastníckeho podielu Žilinského samosprávneho kraja v podiele
18/54 na pozemku parc. č. KN 201 v k. ú. Dolný Kubín, ktorý je zapísaný na
liste vlastníctva 995 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne žiadateľovi Milanovi Brunckovi
s manželkou Jarmilou, obaja bytom Oravská Poruba 274 za kúpnu cenu vo
výške 70 000,– Sk,
g) odpredaj siedmych bytov v bytovke, ktorá je súčasťou Nemocnice s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši, terajším nájomníkom podľa zákona NR SR 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
s podmienkou, že náklady na stavebno-technické oddelenie bytov od budovy
zdravotníckeho zariadenia budú hradiť kupujúci,
h) odpredaj jednoizbového bytu č. 4 v bytovom dome v Čadci, Palárikova 2310 pre
MUDr. Pavla Mináča, bytom Čadca, Palárikova 2310 za kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom,
2. súhlasiť
s použitím ďalších finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
a presunmi financií medzi jednotlivými zariadeniami a kategóriami,
2. riaditeľom príslušných organizácií
a) vypísať nové ponukové konanie na odpredaj rodinného domu č. s. 1 postaveného na
parc. č. KN 1042 spolu s pozemkom parc. č. KN 1042, zast. plochy a nádvoria
o výmere 1142 m² a parc. č. KN 1041, záhrady o výmere 1059 m² v k. ú. Ludrová,
ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 177 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v správe Liptovské múzeum v Ružomberku,
b) vypísať nové ponukové konanie na odpredaj administratívnej budovy č. s. 1010 na
pozemku parc. č. KN 812/2 spolu s pozemkom parc. č. KN 812/2, zast. plochy
a nádvoria o výmere 407 m² v k. ú. Martin, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva
147 pre vlastníctva Žilinský samosprávny kraj, v správe Poliklinika Martin,
C. s ú h l a s í
a) s poskytnutím pôžičky vo výške 400 000,– Sk akciovej spoločnosti Región ŽUNÁL,
b) s poskytnutím dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
samosprávneho kraja 4/2004 žiadateľom podľa odsúhlaseného návrhu,
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Žilinského

D. b e r i e n a v e d o m i e
a) informácie o vytvorení Letiskovej spoločnosti,
b) informácie o rokovaniach vo veci odpredaja nehnuteľností v k. ú. Oravský Podzámok,
ktorý bol schválený Uznesením 13zastupiteľstva z 27. 10. 2004 firme OFZ, a. s.,
Istebné,
E. ž i a d a
1. vedúceho odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu ŽSK
a) doriešiť na rokovaní komisie dopravy oslobodenie vozidiel linkovej osobnej
dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby,
b) VI. časť, článok II., ods. 1 predloženého návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
5/2004 upraviť tak, že bude znieť: „Úrad samosprávneho kraja informuje
zastupiteľstvo ŽSK dva krát ročne o výnose z dane za motorové vozidlá podľa
aktuálneho výberu a príjmu na účet ŽSK.“
2. vedúcu odboru kultúry Úradu ŽSK
doplniť návrh na odpredaj pozemkov k. ú. Dolný Kubín žiadateľovi Mesto Dolný
Kubín o informácie týkajúce sa vlastníckych vzťahov k budove postavenej na pozemku
parc. č. KN 384/1 v k. ú. Dolný Kubín a návrh opätovne predložiť na rokovanie
komisie,
3. vedúceho odboru školstva Úradu ŽSK
a) doplniť návrh odpredaj pozemkov v k. ú. Ružomberok žiadateľovi Vladimírovi
Kmoškovi, Sládkovičova 237/37, 034 01 Ružomberok o informácie týkajúce sa
vlastníckych vzťahov ku garáži, ktorá je postavená na pozemku parc. č. KN 5612
v k. ú. Ružomberok a návrh opätovne predložiť na rokovanie komisie,
b) vypísať nové ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Mokraď, ktoré sú
v správe Strediska praktického vyučovania, Nábrežie Oravy 538/6, 026 83 Dolný
Kubín.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Anna Štefanová

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

Ing. Andrej Fogáš

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