Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 9. februára 2004 o 13.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Ing. Alexander Lilge
Ing. Jaroslav Hus
Ing. Ján Ptačin

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja III.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja.
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
za 2. polrok 2003.
7. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na
1. polrok 2004.
8. Rôzne.
9. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal prítomných na zasadnutí komisie.
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov
komisie: Ing. Pavla Opartyho a Ing. Eriku Greššovú a za zapisovateľku Ing. Sylviu
Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol,
aby program bol doplnený o prerokovanie návrhu na doplnenie „Zásad tvorby a použitia
rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja“ a žiadosti o financovanie
preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane v sume 15 000,– Sk s tým, že
tieto body programu budú zaradené pred navrhovaný bod 3. Súčasne navrhol, aby bod 3
„Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja III.“ bol
vypustený z programu rokovania a zaradený do programu najbližšieho rokovania komisie.
Číslovanie bodov programu 3 – 9 sa mení na 3 – 10.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že s doplnením programu súhlasia.
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K bodu 2
Vedúca odboru financií Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Marta Mangová
(ďalej len „vedúca odboru financií úradu kraja“) predložila prítomným návrh na 1. úpravu
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „samosprávny kraj“) na rok 2004.
Informovala o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2004 a o ich určení. Uviedla,
že z pridelených finančných prostriedkov sa navrhuje vytvoriť rezerva samosprávneho kraja
vo výške 50 515 tis. Sk, z ktorej budú financované mimoriadne, havarijné výdavky
v jednotlivých oblastiach. Pre úsek zdravotníctva boli z Ministerstva financií SR účelovo
určené kapitálové výdavky o 20 mil. Sk menej, ako bol zastupiteľstvom samosprávneho kraja
schválený rozpočet po viazaní.
V ďalšom informovala, že dotácia na samosprávne činnosti v oblasti školstva bola
poskytnutá zálohovo a po oznámení normatívov bude rozpočet na úseku školstva predmetom
navrhovanej 2. úpravy rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2004. V súvislosti s prechodom
kompetencií na úseku dopravy oboznámila prítomných o oddelimitovanom rozpočte v zmysle
uzatvoreného delimitačného protokolu medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR a samosprávnym krajom.
Na záver informovala o úprave rozpočtu úradu kraja, na úseku dopravy, zdravotníctva,
kultúry a sociálneho zabezpečenia.
Predseda komisie požiadal o vysvetlenie, akým spôsobom sa financujú neštátne
zariadenia, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území samosprávneho kraja.
Na odznené pripomienky reagovala zamestnankyňa odboru sociálnej vecí Miroslava
Dížová, pričom poukázala na zák. č. 45/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Upozornila na prílohu č. 14 zákona, ktorá určuje
minimálnu garantovanú výšku finančného príspevku za podmienky splnenia všetkých
zákonných povinností.
Ing. Jozef Rizman navrhol, že by bolo vhodné, aby bol spracovaný prehľad
a porovnanie nákladovosti, t. j. koľko zdrojov sa vytvorí na úseku sociálneho zabezpečenia a
koľko z nich sa odvedie pre potreby neštátnych subjektov.
Ing. Andrej Fogáš navrhol vypracovanie právnej analýzy novelizovaného zákona
o sociálnej pomoci.
Ing. Anna Rašiová navrhla rozpísať rozpočet úradu kraja podľa funkčnej
a ekonomickej sféry.
Na záver diskusie došlo k dohode, že na rokovania finančnej komisie bude
predkladaný podrobný rozpočet úradu kraja.
Po ukončení diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, že odporučia zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh na 1. úpravu rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2004
s výnimkou úpravy rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia s tým, že úpravu rozpočtu na
úseku sociálneho zabezpečenia odporúčajú riešiť komplexne v 2. úprave rozpočtu
samosprávneho kraja na rok 2004. Komisia požiadala vedúcu odboru sociálnych vecí úradu
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kraja spracovať analýzu príjmov a výdavkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja, prepočítať na jedného obyvateľa a porovnať s normatívom
u neštátnych subjektov. Súčasne ju komisia požiadala zabezpečiť vypracovanie právnej
analýzy zák. č. 45/2004 Z. z.
Komisia požiadala vedúcu odboru financií úradu kraja predložiť na rokovanie
zastupiteľstva podrobné členenie výdavkov v oddieli 01 „Úrad Žilinského samosprávneho
kraja“ a vypracovať bilanciu požiadaviek na finančné prostriedky, ktoré nie sú kryté
rozpočtom samosprávneho kraja na rok 2004.
Členovia komisie požiadali riaditeľa úradu kraja predložiť na najbližšie rokovanie
komisie aktuálny menovitý zoznam stavieb.
K bodu 3
Vedúca odboru financií úradu kraja oboznámila prítomných s návrhom na doplnenie
„Zásad tvorby a použitia rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja“. Informovala, že
predmetom predloženého návrhu je doplnenie, aby sa rezervný fond mohol použiť aj na
spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu tento návrh schváliť.
K bodu 4
Zamestnanec oddelenia civilnej ochrany obyvateľstva, obrany, BOZP a PO úradu
kraja Ing. Jozef Sabo predložil prítomným žiadosť o financovanie preventívnovýchovnej
a propagačnej činnosti v civilnej ochrane vo výške 15 000,– Sk. Informoval o spôsobe, akým
bude s týmito prostriedkami naložené.
Členovia komisie požiadali vedúcu odboru financií túto požiadavku riešiť v 2. úprave
rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2004.
K bodu 5
Vedúci oddelenia regionálneho rozvoja úradu kraja Ing. Stanislav Pitoňák oboznámil
prítomných s „Koncepciou rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji“,
ktorá bola všetkým členom komisie zaslaná elektronickou poštou. Oznámil, že došlo k zmene
názvu materiálu na „Analýzu a koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom
samosprávnom kraji“. Požiadal členov komisie, aby tie organizácie a podnikateľov, ktorí
majú blízko k cestovného ruchu, upozornili na internetovú stránku samosprávneho kraja, na
ktorej bude celý materiál uverejnený. Na záver uviedol, že materiál je otvorený a pripravený
na doplnenia.
Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili zastupiteľstvu predložený materiál
schváliť.
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K bodu 6
Nakladanie s majetkom samosprávneho kraja na úseku zdravotníctva:
Vedúci odboru zdravotníctva úradu kraja MUDr. Štefan Köhler, MPH predložil
prítomným návrhy:
a) návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi účastníkmi SIDERIA-ISTOTA, združená
zdravotná poisťovňa Košice a Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši,
predmetom ktorej je urovnanie penalizačných faktúr za obdobie roku 1998 v celkovej
hodnote 373 860,03 Sk tak, že poisťovňa SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná
poisťovňa Košice uhradí sumu vo výške 186 930,– Sk na účet Nemocnice s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši;
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť predloženú dohodu za podmienky,
že, ide o premlčané, resp. právne nevymožiteľné penalizačné faktúry.
b) návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu Žilinského samosprávneho kraja vo veľkosti
1/3 na nehnuteľnostiach v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to dom č. s. 79 postavený na parc. č.
KN 131, zast. plochy a nádvorie o výmere 1165 m² spolu s uvedeným pozemkom, parc. č.
KN 132, zast. plochy a nádvorie o výmere 108 m², parc. č. KN 133/1, zast. plochy
a nádvorie o výmere 862 m² a parc. č. KN 133/2, zast. plochy a nádvorie o výmere 40 m²,
ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 3920 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraja,
v správe Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši spoluvlastníkom PharmDr.
Soni Hubkovej a Ing. Petrovi Hubkovi, obaja bytom Žiar 4 za kúpnu cenu vo výške
1 550 000,– Sk;
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaj.
c) návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Nemocnicou s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou Bratislava o mimosúdnom vyrovnaní;
Členovia komisie sa zhodli na tom, že vedúci odboru zdravotníctva úradu kraja pripraví
na najbližšie rokovanie komisie komplexný materiál týkajúci sa predloženej dohody
s podrobnými informáciami podľa jednotlivých rokov.
d) návrh na transformáciu polikliník v Žilinskom samosprávnom kraji v súvislosti
s prijatými systémovými opatreniami návrhu „Koncepcie zdravotníctva Žilinského
samosprávneho kraja“ za účelom zvýšenia efektívnosti, kvality a zachovania dostupnosti.
Členovia komisie odznenú informáciu zobrali na vedomie.
Nakladanie s majetkom samosprávneho kraja na úseku školstva:
Vedúci odboru školstva úradu kraja Mgr. Ľubomír Jaňák predložil prítomným návrh
na vyradenie Školského lesného závodu so sídlom Svarín – Východná, Kráľova Lehota zo
siete stredných škôl a školských zariadení. Súčasťou návrhu je aj návrh na prevod správy
majetku z doterajšej správy Školského lesného závodu Svarín do správy Strednej lesníckej
školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.
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Vedúca oddelenia samosprávnych činností úradu kraja Ing. Zuzana Akantisová
predložila prítomným návrhy:
a) návrh uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Žilinský samosprávny kraj,
v správe Stredné odborné učilište strojárske v Martine, Červenej armády 25 a nájomcom
Ing. Vladimírom Mišíkom, Závodné a reštauračné stravovanie v Martine, predmetom
ktorej je prenájom nebytových priestorov – kuchyne, jedálne, bufetu, práčovne a všetkých
ďalších priestorov súvisiacich s prevádzkou uvedených objektov o rozlohe 2281 m²
nachádzajúcich sa v areáli Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Martine
a hnuteľných vecí potrebných na prevádzku kuchyne a jedálne s dobou nájmu od
01.01.2004 do 31.12.2007. Navrhovaná výška nájomného za prenájom nebytových
priestorov predstavuje 228 100,– Sk ročne a za prenájom hnuteľných vecí 12 720,– Sk
ročne.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu odsúhlasiť uzatvorenie nájomnej zmluvy za
podmienky zabezpečenia nárastu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov
o infláciu vydanú Štatistickým úradom za predchádzajúci rok.
b) návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Slovenský pozemkový
fond Bratislava a nájomcom Školský majetok v Žiline – Zádubní, predmetom ktorej sú
budovy a stavby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou Školského majetku v Žiline
v Zádubní, na dobu neurčitú bezodplatne s tým, že nájomca bude na svoje náklady
udržiavať nehnuteľnosti v stave spôsobilom pre obvyklé užívanie.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu odsúhlasiť uzatvorenie nájomnej zmluvy
podľa predloženého návrhu.
c) návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1156/3, zast. plocha o výmere 182 m² v k. ú.
Priekopa, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 1744 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, v správe Združená stredná škola dopravná Martin – Priekopa, žiadateľovi Dr. Ing.
Jozefovi Hirschnerovi, bytom Martin, J. Martáka 19 za kúpnu cenu určenú znaleckým
posudkom (106 100,– Sk);
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaj za kúpnu cenu vo výške
116 710,– (t. j. za cenu určenú znaleckým posudkom zvýšenú o 10 %).
d) návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. KN 274/3, zast. plocha o výmere 121 m² v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 1921 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Stredné odborné učilište v Kysuckom Novom Meste,
žiadateľovi Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie
Požiarnikov 2 za kúpnu cenu vo výške 500,– Sk/m², t. j. celkom 59 460,– Sk;
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaj za kúpnu cenu vo výške
550,– Sk/m², t. j. celkom vo výške 66 550,– Sk.
e) návrh na odpredaj štyroch trojizbových bytov nachádzajúcich sa v školskej bytovke –
dome č. s. 52 na parc. č. KN 125 a pozemku parc. č. KN 125, zast. plocha o výmere 803
m² v k. ú. Oravský Podzámok, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 843 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné odborné učilište poľnohospodárske
v Oravskom Podzámku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
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a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti ¼
súčasným nájomníkom:
 Viere Pullmanovej, rod. Bajovej – byt č. 4,
 Ladislavovi Kňazúrovi a Tatiane, rod. Durdiakovej – byt č. 2,
 Petrovi Jančovi a Dane, rod. Holubčíkovej – byt č. 3,
 Ľubomírovi Čutkovi a Marte, rod. Martvoňovej – byt č. 1,
všetci bytom Oravský Podzámok, ČA 52/2 za kúpnu cenu určenú v zmysle zákona 182/93
Z. z. v znení neskorších predpisov;
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu odpredaj schváliť za cenu určenú v zmysle
zák. č. 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov.
e) návrh na odpredaj domu č. s. 182 na parc. č. KN 763 a pozemku parc. č. KN 763, zast.
plocha o výmere 483 m² v k. ú. Lietavská Svinná, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva
382 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné odborné učilište stavebné
v Žiline – Bôrik, žiadateľovi Jurajovi Zemanovi, bytom Žilina, 1. mája 1031/5. Cena
uvedených nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom na 41 530,– Sk.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaj za kúpnu cenu vo výške
150 000,– Sk.
K bodu 7
Hlavný kontrolór samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len „hlavný
kontrolór“) predložil prítomným správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK“) za 2. polrok 2003.
Členovia komisie zobrali predloženú správu na vedomie.
K bodu 8
Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti ÚHK na
obdobie 1. polroku 2004. Konštatoval, že do predloženého plánu sú zaradené aj podnety
poslancov zastupiteľstva.
Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej
činnosti.
K bodu 9
a)
Vedúca odboru kultúry úradu kraja Mgr. Angelika Fogášová predložila prítomným
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Martin a nájomcom
Turčianska galéria v Martine, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o výmere
1584,67 m² nachádzajúcich sa v budove č. p. 665 – budova Župného domu v Martine spolu
s priľahlými pozemkami na dobu určitú od 01. 01. 2004 do 31. 12. 2023 za cenu nájmu
150 000,- Sk. V nadväznosti na túto nájomnú zmluvu by bola uzatvorená „Dohoda
o spolupráci“, v zmysle ktorej Mesto Martin poskytne každoročne galérii finančný príspevok
vo výške celoročného nájomného, dojednaného v nájomnej zmluve ako náhradu za prenajaté
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priestory, s tým, že galéria tieto prostriedky použije výlučne na financovanie stredných
a generálnych opráv a údržbu Župného domu, prípadne na zhodnotenie budovy.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu odsúhlasiť uzatvorenie nájomnej zmluvy
ako i dohody o spolupráci podľa predloženého návrhu.
b)
Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom na začlenenie samosprávneho
kraja do organizácie Združenie európskych regiónov.
Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili zastupiteľstvu, aby samosprávny kraj
požiadal pre rok 2004 o štatút pozorovateľa v tejto organizácií.
c)
Predseda komisie informoval prítomných so zámerom zabezpečenia sídla úradu kraja
formou obstarania si vlastnej budovy. Pri predpoklade, že kúpa nehnuteľnosti spolu s jej
uspôsobením a dostavbou bude činiť cca 50 mil. Sk, presťahovanie sa zrealizuje do jedného
roka, splatnosť tejto sumy je z nájomného a z neproduktívnych nákladov do piatich rokov, čo
možno hodnotiť ako progresívnu investíciu do vlastného majetku.
Na záver uviedol, že tento návrh bude predložený na rokovanie zastupiteľstva.
Členovia komisie túto informáciu zobrali na vedomie.
d)
Predseda komisie informoval, že v mesiaci, kedy sa bude konať rokovanie
zastupiteľstva, bude potrebné termín konania finančnej komisie operatívne dohodnúť na
skorší termín, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na prípravu
materiálov pre poslancov.
K bodu 10
Členovia komisie prijali Uznesenie č. 16.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomný za účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 11. februára 2004

Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvia Mahútová, zapisovateľ

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

Ing. Pavol Oparty, overovateľ

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

Ing. Erika Greššová, overovateľka

...................................................
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U Z N E S E N I E č. 16
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 9. februára 2004

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

A. p r e r o k o v a l a :

1. návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004,
2. návrh na doplnenie Zásad tvorby a použitia rezervného fondu Žilinského
samosprávneho kraja,
3. žiadosť o financovanie preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej
ochrane,
4. koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji,
5. návrh na odpredaj nehnuteľnosti na úseku zdravotníctva,
6. návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní medzi Nemocnicou s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši a združenou zdravotnou poisťovňou SIDÉRIA-ISTOTA
Košice,
7. návrh dohody o urovnaní medzi Nemocnicou s poliklinikou Liptovský Mikuláš
a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou Bratislava o mimosúdnom vyrovnaní,
8. informáciu o transformácii zdravotníckych zariadení poliklinického typu
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
9. návrhy na prenájom a odpredaj na úseku školstva,
10. návrh na vyradenie Školského lesného závodu Svarín zo siete stredných škôl
a školských zariadení a návrh na prevod jeho majetku do správy Strednej lesníckej
školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku,
11. správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za
obdobie 2. polrok 2003,
12. plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
na obdobie 1. polrok 2004,
13. návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Martin a Turčianskou galériou v Martine
a návrh Dohody o spolupráci,
14. návrh na začlenenie Žilinského samosprávneho kraja do Združenia Európskych
regiónov.

B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informáciu o pripravovanej transformácii zdravotníckych zariadení poliklinického
typu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
2. správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja
za 2. polrok 2003,
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C. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. schváliť
a) 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 s výnimkou
úpravy rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia,
b) doplnenie Zásad tvorby a použitia rezervného fondu Žilinského samosprávneho
kraja, a to tak, že čl. II. „Použitie fondu“ sa doplní o text: „Finančné prostriedky
rezervného fondu je možné použiť na spolufinancovanie projektov operačného
programu základná infraštruktúra“ s účinnosťou od 01. 03. 2004,
c) Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji,
d) odpredaj spoluvlastníckeho podielu Žilinského samosprávneho kraja vo veľkosti
1/3 na nehnuteľnostiach v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to dom č. s. 79 postavený na
parc. č. KN 131, zast. plochy a nádvorie o výmere 1165 m² spolu s uvedeným
pozemkom, parc. č. KN 132, zast. plochy a nádvorie o výmere 108 m², parc. č.
KN 133/1, zast. plochy a nádvorie o výmere 862 m² a parc. č. KN 133/2, zast.
plochy a nádvorie o výmere 40 m², ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 3920 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraja, v správe Nemocnica s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši spoluvlastníkom PharmDr. Soni Hubkovej a Ing. Petrovi
Hubkovi, obaja bytom Žiar 4 za kúpnu cenu vo výške 1 550 000,– Sk,
e) Dohodu o urovnaní medzi účastníkmi SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná
poisťovňa Košice a Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, predmetom
ktorej je urovnanie penalizačných faktúr v celkovej výške 373 860,03 Sk za
podmienky, že ide o premlčané, resp. právne nevymožiteľné penalizačné faktúry,
f) prevod správy majetku z doterajšej správy Školského lesného závodu Svarín do
správy Strednej lesníckej školy J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku,
g) odpredaj pozemku parc. č. 1156/3, zast. plocha o výmere 182 m² v k. ú. Priekopa,
ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 1744 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, v správe Združená stredná škola dopravná Martin – Priekopa žiadateľovi Dr.
Ing. Jozefovi Hirschnerovi, bytom Martin, J. Martáka 19 za kúpnu cenu vo výške
116 710,– (za cenu určenú znaleckým posudkom zvýšenú o 10 %),
h) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 274/3, zast. plocha o výmere 121 m² v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 1921 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné odborné učilište v Kysuckom Novom
Meste žiadateľovi Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline,
Námestie Požiarnikov 2 za kúpnu cenu vo výške 550,– Sk/m², t. j. celkom
66 550,– Sk,
i) odpredaj školskej bytovky – domu č. s. 52 na parc. č. KN 125 a pozemku parc. č.
KN 125, zast. plocha o výmere 803 m², ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 843
pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné odborné učilište
poľnohospodárske v Oravskom Podzámku, ktorá pozostáva zo štyroch
trojizbových bytov, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku
súčasným nájomníkom: Viera Pullmanová, rod. Bajová, Ladislav Kňazúr
a Tatiana, rod. Durdiaková, Peter Jančo a Dana, rod. Holubčíková, Ľubomír Čutka
a Marta, rod. Martvoňová, všetci bytom Oravský Podzámok, ČA 52/2 za kúpnu
cenu určenú v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov,
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j) odpredaj domu č. s. 182 na parc. č. KN 763 a pozemku parc. č. KN 763, zast.
plocha o výmere 483 m² v k. ú. Lietavská Svinná, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva 382 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné odborné
učilište stavebné v Žiline – Bôrik žiadateľovi Jurajovi Zemanovi, bytom Žilina,
1. mája 1031/5 za kúpnu cenu vo výške 150 000,– Sk,
k) plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja na 1. polrok 2004,
2. súhlasiť
a) s vyradením Školského lesného závodu Svarín zo siete stredných škôl a školských
zariadení,
b) s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Žilinský samosprávny kraj
– v správe Stredné odborné učilište strojárske v Martine a nájomcom Ing.
Vladimír Mišík, Závodné stravovanie a reštauračné stravovanie v Martine,
predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove
Stredného odborného učilišťa v Martine o výmere 2281 m² a hnuteľných vecí
potrebných na prevádzkovanie kuchyne a jedálne za cenu nájomného vo výške
228 100,– Sk ročne za prenájom nebytových priestorov a 12 720,– Sk ročne za
prenájom hnuteľných vecí s dobou nájmu od 01. 01. 2004 do 31. 12. 2007, a to za
podmienky zabezpečenia nárastu výšku nájomného za prenájom nebytových
priestorov o infláciu vydanú Štatistickým úradom za predchádzajúci rok,
c) s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Slovenský pozemkový
fond Bratislava a nájomcom Žilinský samosprávny kraj – v správe Školský
majetok v Žiline – Zádubnie, predmetom ktorej budú budovy a stavby súvisiace
s poľnohospodárskou výrobou Školského majetku v Žiline – Zádubní zapísané na
na LV 156 pre k. ú. Brodno, na LV 779 pre k. ú. Budatín, na LV 676 pre k. ú.
Vranie a na LV 764 pre k. ú. Zádubnie na dobu neurčitú bezodplatne s tým, že
nájomca bude na svoje náklady udržiavať nehnuteľnosti v stave spôsobilom pre
obvyklé užívanie nehnuteľností po celú dobu trvania nájmu, ak sa nedohodnú
inak,
d) s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Mesto Martin a nájomcom
Turčianska galéria v Martine, predmetom ktorej je prenájom nebytových
priestorov o výmere 1584,67 m² nachádzajúcich sa v budove č. p. 665 – budova
Župného domu v Martine spolu s priľahlými pozemkami na dobu určitú od
01. 01. 2004 do 31. 12. 2023 za cenu nájmu 150 000,- Sk a následne
s uzatvorením Dohody o spolupráci,
3. úpravu rozpočtu na úseku sociálneho zabezpečenia riešiť komplexne v 2. úprave
rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004,
4. požiadať pre rok 2004 o štatút pozorovateľa v organizácii Združenie Európskych
regiónov.
D. ž i a d a
1. vedúcu odboru sociálnych vecí úradu kraja
a) spracovať analýzu príjmov a výdavkov zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, prepočítať na jedného
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obyvateľa a porovnať s normatívom u neštátnych subjektov, ktoré poskytujú
sociálnu pomoc v zmysle zák. č. 195/98 Z. z. v znení neskorších predpisov na
území Žilinského kraja a predložiť ju na najbližšie rokovanie komisie 17. 3. 2004.
b) zabezpečiť vypracovanie právnej analýzy zák. č. 45/2004 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 195/98 Z. z. v nadväznosti na uzatváranie zmlúv o poskytovaní
finančného príspevku s jednotlivými zariadeniami,
2. vedúcu odboru financií úradu kraja
a) predložiť na rokovanie zastupiteľstva podrobné členenie výdavkov v oddieli 01
„Úrad Žilinského samosprávneho kraja“,
b) vypracovať bilanciu požiadaviek na finančné prostriedky, ktoré nie sú kryté
rozpočtom Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 a predložiť ju na
najbližšie rokovanie komisie 17. 3. 2004,
c) žiadosť o financovanie preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej
ochrane vo výške 15 000,– Sk riešiť v 2. úprave rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2004,
3. vedúceho odboru zdravotníctva úradu kraja
pripraviť komplexný materiál s podrobnými informáciami podľa jednotlivých rokov
v súvislosti s návrhom Dohody o mimosúdnom vyrovnaní medzi Nemocnicou
s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
Bratislava a predložiť ho na najbližšom rokovaní komisie 17. 3. 2004.
E. u k l a d á
riaditeľovi úradu kraja
predložiť na najbližšie rokovanie komisie 17. 3. 2004 aktualizovaný menovitý zoznam
stavieb.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Pavol Oparty

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

Ing. Erika Greššová

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

11

12

