Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 9. júna 2004 o 10.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie.
Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2003.
Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 o poskytovaní
dotácií a darov z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh financovania siete kultúrnych inštitúcií s návrhom na vytvorenie fondu kultúry.
6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
7. Návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
8. Vyhodnotenie činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1.
polrok 2004.
9. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok
2004.
10. Návrh financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal na zasadnutí komisie prítomných členov komisie, podpredsedu Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Milana Gavláka (ďalej len „podpredseda kraja“), riaditeľa Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad kraja“) Ing. Jána Dreisiga (ďalej len „riaditeľ
úradu kraja“), predsedu komisie kultúry poslanca PhDr. Milana Gacíka spolu s niektorými
členmi komisie kultúry a zamestnancov úradu kraja.
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov
komisie Ing. Jaroslava Husa a Ing. Alexandra Lilgeho, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie sa zhodli na zmene poradia bodov programu, a to tak, že navrhovaný bod 5 bude
zaradený do programu ako bod 2, navrhovaný bod 10 bude zaradený do programu ako bod 3,
navrhovaný bod 8 bude zaradený do programu ako bod 4 a navrhovaný bod 9 bude zaradený do
programu ako bod 5. Na základe odsúhlasenej zmeny poradia bodov programu sa číslovanie
bodov 2 – 4 mení na 6 – 8 a číslovanie bodov 6 – 7 sa mení na 9 – 10.
K bodu 2

Predseda komisie kultúry PhDr. Milan Gacík oboznámil prítomných s návrhom na
vytvorenie Fondu kultúry Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „fond kultúry“)
a vysvetlil filozofiu pripravovaného fondu kultúry. Zdôraznil, že je nutné využiť existujúce
finančné rezervy a zainteresovať jednotlivé kultúrne organizácie na tvorbe príjmov.
Informoval, že komisia kultúry pripraví návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude
upravovať podmienky tvorby a použitia fondu kultúry. Návrh nariadenia predloží na posúdenie
finančnej komisii a po jeho konečnej úprave by bolo následne predložené na schválenie
zastupiteľstvu kraja.
Vedúca odboru kultúry úradu kraja Mgr. Angelika Fogášová (ďalej len „vedúca odboru
kultúry“) konštatovala, že boli zistené veľké rozdiely vo financovaní kultúrnych organizácií,
a to hlavne u múzeí. Informovala, že súčasťou pripraveného návrhu na 2. úpravu rozpočtu na
úseku kultúry je aj úprava bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, a to na základe
prehodnotenia kritérií na poskytovanie finančných prostriedkov jednotlivým kultúrnym
organizáciám. Uviedla, že predložený návrh je založený na princípe spravodlivosti a prinúti
organizácie, aby si vykrývali vlastné výdavky aspoň vo výške 10 %. Na záver uviedla, že
doterajší systém prerozdeľovania financií neviedol organizácie podieľať sa na vytváraní
vlastných príjmov.
PhDr. Milan Gacík prítomných informoval o pripravovaných modeloch na trasformáciu
existujúcich kultúrnych organizácií.
Podpredseda kraja požiadal o informáciu, či predložená úprava rozpočtu nebude mať
následky na činnosť organizácií, pretože organizácie si plánovali svoje činnosti na základe
rozpočtu na rok 2004, ktorý bol zastupiteľstvom kraja schválený ešte v decembri 2003.
Predseda komisie vysvetlil, že rozpočet na rok 2004, schválený zastupiteľstvom kraja
na zasadnutí v decembri 2003, bol predbežný a predložený návrh na úpravu rozpočtu je
výsledkom vykonanej analýzy rozpočtu jednotlivých organizácií, ktorou sa zistili veľké
rozdiely. Návrh smeruje k zaisteniu transparentného rozpočtu. Fond kultúry bude v budúcnosti
riešiť financovanie organizácií nad rámec schváleného rozpočtu.
Po ukončení diskusie členovia komisie vyjadrili súhlas s návrhom komisie kultúry na
vytvorenie fondu kultúry.
K bodu 3
Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií úradu kraja Ing. Daniel Škerda
(ďalej len „vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií“) oboznámil prítomných
s návrhom financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja.
Vo svojom vystúpení podrobne vysvetlil prítomným členom komisie navrhovaný
princíp financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov za finančné prostriedky vo výške
500 mil. Sk. Konštatoval, že cca 35 % ciest II. a III. triedy sú v nevyhovujúcom alebo zlom
stave. Upozornil na skutočnosť, že ak sa samosprávny kraj v budúcnosti o tento majetok
nebude starať, do 7 rokov nastane kolaps a dôjde k vysokým škodám, ktoré sa budú ťažko
naprávať. Podľa predloženého návrhu sa v prvej etape predpokladá opraviť polovica
komunikácií a následne sa bude postupne pokračovať. Uviedol, že financovanie sa navrhuje
prostredníctvom dodávateľského úveru s tým, že organizácia, ktorá vyhrá vypísaný tender,
opraví komunikácie v dĺžke cca 300 – 400 km (podľa ceny) a samosprávny kraj bude splácať

sumu vo výške 500 mil. Sk po dobu 10 rokov pri výške ročnej splátky 60 mil. Sk. Organizácia
bude naďalej vykonávať bežnú údržbu v priebehu 10 rokov.
V ďalšom uviedol, že súčasťou predloženého materiálu je aj porovnanie navrhovaného
dodávateľského úveru s bankovým úverom. Na údržbe, ktorú bude vykonávať dodávateľ počas
10 rokov, je vyčíslená úspora cca 50 mil. Sk. Uviedol, že jedným z možných zdrojov
financovania splátok úveru sú aj pripravované racionalizačné kroky, súvisiace s návrhom
transformácie rozpočtových organizácií Správ a údržieb ciest.
Uviedol, že navrhnutý systém financovania je odskúšaný v zahraničí. Oboznámil
prítomných o výhodách navrhovaného spôsobu financovania opráv. Jednou z najvýznamnejších výhod je tá skutočnosť, že dodávateľ bude vo vlastnom záujme nútený vykonať opravu tak
kvalitne, aby počas nasledujúcich 10 rokov nemusel vynaložiť ďalšie náklady na ich opravu.
Informoval o navrhovanej časovej postupnosti celého procesu prípravy a realizácie
opráv a rekonštrukcie ciest a mostov.
Predseda komisie otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Riaditeľ úradu kraja vyslovil potrebu vykonať ochranu ciest a informoval, že sa
prešetruje, či je v kompetencii samosprávneho kraja upraviť váženie ciest všeobecne záväzným
nariadením. Zdôraznil, že v súčasnosti je predložený na schválenie zámer financovania
a konkrétny úver bude predložený na schválenie zastupiteľstvu kraja.
Predseda komisie navrhol, aby údržba ciest bola vykonávaná dodávateľmi z okresu,
v ktorom sa cesta nachádza, aby sa tak vytvárali ďalšie pracovné príležitosti. Požiadal, aby boli
členovia komisie detailne informovaní o súťažných podmienkach. Navrhol, aby predložený
návrh obsahoval aj riziká projektu, a nielen jeho výhody.
Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií zdôraznil, že vybraný dodávateľ
musí byť silný, celé obdobie musí byť schopný úverovať vykonanú opravu ciest. Na
pripomienku predsedu komisie reagoval, že subdodávky si vybraný dodávateľ zabezpečí
prostredníctvom dodávateľov z jednotlivých okresov. Uviedol, že všetky riziká preberá na seba
dodávateľ. Uistil členov komisie, že návrh jednotlivých úsekov na obnovu a rekonštrukciu
podľa poradia dôležitosti, súťažné podmienky na výberové konanie a jeho vyhodnotenie budú
predložené na schválenie zastupiteľstvu kraja.
Ing. Anna Rašiová požiadala o informáciu, či bol vykonaný prepočet dodávateľského
a komerčného úveru a odporučila odsúhlasiť predložený návrh ako zámer, resp. koncepciu
financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov.
Ing. Alexander Lilge požiadal o informáciu, či bude dohodnutá pevná úroková sadzba
dodávateľského úveru alebo budú úrokové sadzby reálne prispôsobené pre jednotlivé roky.
Podporil schválenie predloženého projektu.
Riaditeľ úradu kraja zdôraznil, že detaily a špecifiká budú upravené súťažnými
podmienkami. Základnou filozofiou predloženého zámeru je to, že do 1 roku sa vykoná obnova
povrchov schválených úsekov ciest a mostov a počas ďalších 10 rokov bude dodávateľ
vykonávať ich údržbu.

Po ukončení diskusie sa členovia komisie dohodli na zmene časovej postupnosti
a odporučili zastupiteľstvu kraja odsúhlasiť zámer financovania obnovy a rekonštrukcie ciest
a mostov s časovou postupnosťou podľa dohody.
K bodu 4
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len „hlavný
kontrolór kraja“) predložil prítomným správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK“).
Predseda komisie požiadal hlavného kontrolóra, aby uviedol, na ktorých úsekoch sa
najviac porušujú všeobecne záväzné právne predpisy.
Ing. Anna Rašiová požiadala o informáciu, či bola vyvodená osobná zodpovednosť za
zistené porušenia zákonných ustanovení.
Hlavný kontrolór kraja informoval, že voči štatutárnym zástupcom troch zariadení bola
vyvodená osobná zodpovednosť.
Po ukončení diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja zobrať na
vedomie predloženú správu o činnosti ÚHK.
K bodu 5
Hlavný kontrolór kraja predložil prítomným plán činnosti ÚHK na 2. polrok 2004.
Predseda komisie požiadal hlavného kontrolóra kraja, aby predložený plán doplnil
o kontrolu zmlúv, na základe ktorých poskytuje samosprávny kraj finančné prostriedky
neštátnym zariadeniam, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území kraja.
Hlavný kontrolór kraja informoval, že už bola vykonaná kontrola použitého transferu
v súkromných školských zariadeniach. Uviedol, že súčasťou predloženého plánu činnosti ÚHK
sú dve kontroly u neštátnych zariadení, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území kraja. Na
záver konštatoval, že nie je problém zaradiť ďalšie dve kontroly na tomto úseku počas letných
prázdnin.
Po ukončení diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja schváliť plán
činnosti ÚHK na 2. polrok 2004 podľa predloženého návrhu.
K bodu 6
Vedúca odboru financií úradu kraja Ing. Marta Mangová (ďalej len „vedúca odboru
financií“) predložila prítomným návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja na
rok 2003.
Uviedla, že v textovej časti záverečného účtu je podrobne rozpísaný schválený rozpočet
na rok 2003, schválené tri úpravy rozpočtu na rok 2003, plnenie bežného a kapitálového
rozpočtu spolu s rekapituláciou čerpania rozpočtu a výsledkom hospodárenia. Informovala, že
materiál obsahuje návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia vo výške 28 120 751,87 Sk, stav
majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2003, správu o hospodárení príspevkových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a peňažné fondy.

Ďalej informovala, že v tabuľkovej časti záverečného účtu je uvedený prehľad rozpočtu
bežných príjmov a výdavkov, rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov, prehľad čerpania
dotácie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých úsekoch činnosti za úrad kraja,
zdravotníctvo, kultúru, školstvo a sociálne zabezpečenie, prehľad o majetku a záväzkov
k 31. 12. 2003, súvahu úradu kraja, súvahy rozpočtových a príspevkových organizácií
a audítorskú správu z overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2003.
Na záver v stručnosti informovala o výške finančných prostriedkov, ktoré samosprávny
kraj dostal z Ministerstva financií SR, z Ministerstva školstva SR, z Ministerstva kultúry SR,
z Krajského úradu v Žiline, z okresných úradov, z obcí a o stave ich čerpania. Informovala, že
všetky finančné prostriedky, získané od štátu, boli použité. Súčasne poukázala na vysokú
výšku záväzkov.
Predseda komisie otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Ing. Anna Rašiová odporučila, aby sa pozornosť sústredila na výšku záväzkov
samosprávneho kraja, navrhla ich rozdeliť na krátkodobé a dlhodobé a predložiť informáciu
o spôsobe vysporiadania sa so stratou vzniknutou u príspevkových a rozpočtových
organizáciách samosprávneho kraja.
Po ukončení diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja schváliť
záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2003, súhlasiť s celoročným
hospodárením bez výhrad a s použitím prebytku hospodárenia za rok 2003 vo výške
28 120 751,887 Sk.
K bodu 7
Vedúca odboru financií predložila prítomným návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2004. Upozornila na zmeny, ktoré nastali ku dňu rokovania
komisie z titulu zvýšenia dotácie na úseku školstva.
Uviedla, že návrh rozpočtu sa predkladá z viacerých dôvodov. Detailne informovala
o predloženej úprave bežného a kapitálového rozpočtu na úseku úradu kraja, na úseku
zdravotníctva, na úseku kultúry, na úseku vzdelávania a na úseku sociálneho zabezpečenia.
Riaditeľ úradu kraja konštatoval, že úprava rozpočtu na úseku úradu kraja je
opodstatnená, pretože nie sú dostatočne vykryté všetky potreby na základe zmluvných vzťahov
a požiadaviek zastupiteľstva kraja a úradu kraja. Informoval o ukončení zmluvného vzťahu
s firmou MC&M Michalek Consulting & Management Žilina, čo si vyžiadalo finančné náklady
vo výške 5 101 tis. Sk. Ukončenie zmluvy si vyžiadalo menšie náklady s porovnaním, keby
samosprávny kraj neukončil tento zmluvný vzťah.
Po ukončení diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja schváliť návrh na
2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 v predloženom znení.

K bodu 8
Riaditeľ úradu kraja predložil prítomným návrh Všeobecne záväzné nariadenia
Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 o poskytovaní darov a dotácií z rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja. Vysvetlil filozofiu pripraveného návrhu. Uviedol, že prijatím nariadenia
sa odstráni klientelizmus. Zastupiteľstvo kraja a príslušné komisie zastupiteľstva kraja budú
rozhodovať o poskytnutí daru, resp. dotácie subjektom, ktoré o to požiadajú.
Predseda komisie sa vyjadril, že je rozdiel medzi poskytnutým transferom a darom.
Ďalej uviedol, že dotácie musia byť presne definované, komu sú poskytnuté, t. j. organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, podnikateľom alebo obciam.
Po ukončení diskusie sa členovia komisie zhodli, že predložený návrh bude
dopracovaný a opätovne predložený na rokovanie finančnej komisii a následne na schválenie
zastupiteľstvu kraja.
K bodu 9
Úsek kultúry:
Vedúca odboru kultúry predložila prítomným návrh na odpredaj kultúrneho zariadenia
č. s. 346 spolu s pozemkom parc. č. KN 1997, zast. plocha o výmere 565 m² v k. ú. Liptovský
Mikuláš, ktoré je v správe Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši
žiadateľovi CSBC, spol. s r. o., Bratislava za kúpnu cenu vo výške 1 800 000,– Sk.
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja
schváliť odpredaj uvedených nehnuteľností podľa predloženého návrhu.
Úsek zdravotníctva:
JUDr. Anna Ježová predložila prítomným návrhy na odpredaj nehnuteľností v k. ú.
Čadca, ktoré sú v správe Nemocnice s poliklinikou v Čadci a návrh na odpredaj nehnuteľností
v k. ú. Palúdza, ktoré sú v správe Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.
Písomný návrh, ktorý obdržali všetci členovia komisie, doplnila o návrh na odpredaj
domu č. s. 217 na pozemku parc. č. KN 1111 spolu s pozemkom parc. č. KN 1111, zast. plochy
a nádvoria o výmere 578 m² v k. ú. Veľká Bytča, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 2085 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Poliklinika Bytča žiadateľovi JUDr. Miloš Gero,
bytom Bytča, Thurzova 971/23 za kúpnu cenu na základe výsledku ponukového konania vo
výške 2 200 000,– Sk.
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja
schváliť odpredaj uvedených nehnuteľností podľa predložených návrhov.
Úsek školstva:
Ing. Zuzana Akantisová, vedúca oddelenia samosprávnych činností úradu kraja,
predložila prítomným návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Palúdzka a návrh na odpredaj
pozemkov v k. ú. Trenčianske Teplice.

Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja
schváliť odpredaj uvedených nehnuteľností podľa predložených návrhov.
Úsek právny:
JUDr. Mária Hikkerová, zamestnankyňa právneho odboru, predložila prítomným návrh
na kúpu pozemku pkn. parc. č. 718 o výmere 113,48 m² v k. ú. Námestovo do vlastníctva
Žilinského samosprávneho kraja od vlastníkov Martin Florek a Lucia Floreková za kúpnu cenu
určenú znaleckým posudkom vo výške 330,– Sk/m², t. j. celkom 37 448,40 Sk. Uviedla, že
návrh sa prekladá za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku.
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja
schváliť kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Námestovo podľa predloženého návrhu.
K bodu 10
Ing. Stanislav Marčan, zamestnanec odboru vnútornej správy úradu kraja, predložil
prítomným návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Členov komisie podrobne
oboznámil s existujúcou situáciou a s návrhom na modernizáciu a vybudovanie nových
plynových kotolní pre školy, uvedené v návrhu. Upozornil na havarijný stav plynovej kotolne
Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši a Obchodnej akadémie v Žiline.
Súčasne informoval o potrebe finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov na
týchto objektoch.
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie odporučili zastupiteľstvu kraja
predložený návrh schváliť ako koncepciu modernizácie a výstavby plynových kotolní
stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. V rámci úprav rozpočtu odporučili riešiť spomínané havarijné stavy plynových kotolní.
K bodu 11
Do bodu „Rôzne“ nepredložil nikto z prítomných žiadny návrh.
K bodu 12
Členovia komisie prijali Uznesenie č. 19. Na záver predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 11. júna 2004
Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvie Mahútová, zapisovateľka

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

Ing. Jaroslav Hus, overovateľ

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

Ing. Alexander Lilge, overovateľ

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

U Z N E S E N I E č. 19
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 9. júna 2004

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
A. p r e r o k o v a l a
a) návrh financovania siete kultúrnych inštitúcií s návrhom na vytvorenie Fondu kultúry
Žilinského samosprávneho kraja,
b) návrh financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja,
c) správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za
obdobie 1. polroku 2004,
d) plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok
2004,
e) záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2003,
f) návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004,
g) návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004
o poskytovaní darov a dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja,
h) návrhy na odpredaj nehnuteľností,
i) návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
B. s ú h l a s í
s návrhom komisie kultúry zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na vytvorenie
Fondu kultúry Žilinského samosprávneho kraja v roku 2004,
C. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. schváliť
a) zámer financovania obnovy a rekonštrukcie ciest a mostov vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja s časovou postupnosťou podľa predloženého návrhu,
b) plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2004,
c) záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2003,
d) 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 podľa
predloženého návrhu,
e) odpredaj kultúrneho zariadenia č. s. 346 postaveného na pozemku parc. č. KN 1997
spolu s pozemkom parc. č. KN 1997, zast. plocha o výmere 565 m² v k. ú.

Liptovský Mikuláš, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 3216 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom
Mikuláši žiadateľovi CSBC, spol. s r.o., Roľnícka 10, Bratislava za kúpnu cenu vo
výške 1 800 000,– Sk,
f) odpredaj pozemku parc. KN č.1225, zast. plocha o výmere 26m2 v k. ú. Čadca,
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v správe Nemocnica s poliklinikou v Čadci žiadateľom Jozefovi Kozlíkovi
s manželkou Annou, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1049 za kúpnu cenu vo výške
6820,– Sk,
g) odpredaj nehnuteľností (skleníkové hospodárstvo) v k. ú. Čadca, a to parc. č. KN
1207/7, zast. plocha o výmere 242 m2 spolu s prevádzkovou stavbou a skleníkom
(bez súpisného čísla) a v geometrickom pláne č. 227/2003 ako parc. č. KN 1207/16,
zast. plocha o výmere 1140 m2 (oddelená z parc. č. KN 1207/1), ktoré sú zapísané
na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Nemocnica s poliklinikou v Čadci, žiadateľovi Františkovi Varmužovi, bytom
Čadca, Milošová č. 454 za kúpnu cenu vo výške 700 000,– Sk,
h) odpredaj pozemku parc. KN č. 334, ost. plocha o výmere 207 m2 v k. ú. Čadca,
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v správe Nemocnica s poliklinikou v Čadci žiadateľovi Bohumilovi Surovkovi,
bytom Čadca, Okružná 152/46 Čadca za kúpnu cenu vo výške 82 800,– Sk,
i) odpredaj pozemku parc. č. KN 1207/17, zast. plocha o výmere 167 m2 a pozemok
parc. č. KN 1207/18, zast. plocha o výmere 45 m2 v k. ú. Čadca podľa
geometrického plánu č. 227/2003, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Nemocnica s poliklinikou v Čadci
žiadateľovi Ing. Jánovi Jurgovi – JURIZO, Horelica č. 151, Čadca za kúpnu cenu vo
výške 50 000,-Sk,
j) odpredaj domu č. s. 285 na pozemku parc.č . KN 675 a pozemku parc. č. KN 675,
zast. plochy a nádvoria o výmere 112 m2 a parc. č. KN 674, záhrady o výmere 501
m2 v k. ú. Palúdzka, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2047 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraja, v správe Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši žiadateľovi MUDr. Petrovi Benkovi s manž. Oľgou, bytom Liptovský
Mikuláš, S. B. Hroboňa 3/300 za kúpnu cenu vo výške 2 000 005,– Sk.
k) odpredaj domu č. s. 217 na pozemku parc. č. KN 1111 spolu s pozemkom parc. č.
KN 1111, zast. plochy a nádvoria o výmere 578 m² v k. ú. Veľká Bytča, ktoré sú
zapísané na liste vlastníctva 2085 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Poliklinika Bytča žiadateľovi JUDr. Miloš Gero, bytom Bytča, Thurzova 971/23 za
kúpnu cenu na základe výsledku ponukového konania vo výške 2 200 000,– Sk,
l) odpredaj pozemku parc. č. KN 214, zast. plocha o výmere 72 m² v k. ú. Palúdzka do
spoluvlastníctva žiadateľom:
Ján Dúbrava s manž. Emíliou, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
RNDr. Peter Slačka s manž. Lýdiou, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Lipt. Mikuláš,
Ing. Viera Gubová, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
Ing. Július Hajdu, bytom Nábr. K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš
za kúpnu cenu vo výške 36 000,– Sk, t. j. 500,– Sk/m²,

m) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 216, zast. plocha o výmere 79 m² v k. ú.
Palúdzka do spoluvlastníctva žiadateľom:
Milan Tuček, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
Ing. Jana Ilíčová, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
Mgr. Jozef Komora s manž. Danielou, bytom K. Petroviča 1570, Liptovský
Mikuláš,
za kúpnu cenu vo výške 39 500 Sk, t. j. 500,– Sk/m²,
n) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 511/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 197 m²
a parc. č. KN 508, zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m² v k. ú. Turčianske
Teplice žiadateľovi Jaroslavovi Fidrikovi, bytom Horné Rakovce 1376/5,
Turčianske Teplice za kúpnu cenu vo výške 117 500,– Sk, t. j. 500,– Sk/m²,
o) kúpu pozemku pkn. parc. č. 718 v k. ú. Námestovo, ktorý je vedený na liste
vlastníctva 30 o celkovej výmere 32,02 m2, čo je podiel 728/23040 z výmery 2317
m2 a na liste vlastníctva 31 o celkovej výmere 81,46 m2, čo je podiel 10/160
z výmery 2317m2 do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja od vlastníkov
Martin Florek a Lucia Floreková, obaja bytom Námestovo, Ľ. Štúra 755/8 za kúpnu
cenu vo výške 37 448,40 Sk, t. j. 330,–Sk/m²,
p) koncepciu modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
2. zobrať na vedomie
vyhodnotenie činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za
1. polrok 2004,
3. súhlasiť
a) s celoročným hospodárením Žilinského samosprávneho kraja za rok 2003 bez
výhrad,
b) s použitím prebytku hospodárenia za rok 2003 vo výške 28 120 751,87 Sk
nasledovne:
ba) 10 000 000,– Sk na rekonštrukciu budovy Úradu Žilinského samosprávneho
kraja,
bb) 18 120 751,87 Sk preúčtovať do rezervného fondu Žilinského samosprávneho
kraja,
4. v rámci úprav rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 prioritne riešiť
havarijný stav plynovej kotolne Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom
Mikuláši a Obchodnej akadémie v Žiline,
D. ž i a d a
riaditeľa úradu kraja
a) predložiť na rokovanie zastupiteľstva návrh opráv a rekonštrukcie ciest a mostov spolu
s návrhom súťažných podmienok pre výberové konanie, a to v termíne do 31. 10. 2004,

b) predložiť na rokovanie finančnej komisie
a pohľadávok Žilinského samosprávneho kraja,

a zastupiteľstva

rozbor

záväzkov

c) predložiť informáciu o spôsobe vysporiadania sa so stratou vzniknutou u príspevkových
a rozpočtových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja v roku 2003,
d) v spolupráci s finančnou komisiou dopracovať predložený návrh
Všeobecne
záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 o poskytovaní darov
a dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a opätovne ho predložiť na
rokovanie finančnej komisii,

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jaroslav Hus

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

Ing. Alexander Lilge

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

