Zápisnica
z rokovania komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 16. augusta 2005 o 13.00 hodine v zasadačke Úradu
Žilinského samosprávneho kraja
___________________________________________________________________________

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny,
ospravedlnený - Ing. Jana Svrčková

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005 na úseku
vzdelávania.
3. Informatívna správa o delegovaní zástupcu Žilinského samosprávneho kraja do Rady školy
Združenej strednej školy, Bystrická cesta 2, Ružomberok.
4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky.
6. Rôzne.
7. Záver

K bodu 1
Rokovanie komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja otvoril predseda Mgr. Jozef Pauko (ďalej len „predseda komisie“).

K bodu 2
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej oddelenia samosprávnych činností Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úradu kraja“) Ing. Zuzane Akantisovej, ktorá členov
komisie informovala o zaradení Gymnázia, Rosinská 4, Žilina od 01. 01. 2005 do siete škôl
a školských zariadení, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ako
Športové gymnázium, Rosinská 4, Žilina. Z toho dôvodu bol škole upravený normatívny
príspevok na prenesený výkon štátnej správy o + 4 856 tis. Sk.
Ďalej predložila členom komisie návrh súvisiaci s nakladaním prebytočného majetku na
úseku vzdelávania. Zdôraznila, že finančné prostriedky získané predajom predmetného majetku
je potrebné investovať v súvislosti s racionalizáciou stredného školstva do rekonštrukcií
objektov. Ďalšie finančné prostriedky sú potrebné na riešenie havarijných stavov striech
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školských budov, vykurovacích systémov, vodovodných potrubí, elektroinštalácií a podobne. Na
základe predneseného návrhu sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania
o +17 660 tis. Sk.
Člen komisie MUDr. Alexander Slafkovský si vyžiadal doplniť materiál o kompletné
čerpanie finančných prostriedkov na úseku školstva od roku 2002 na nasledujúcu komisiu
školstva, mládeže, vzdelávania a športu.
Po diskusií sa komisia rozhodla odporučiť odboru školstva aktualizovať údaje
o demografickom vývoji počtu perspektívnych študentov stredných škôl v Žilinskom kraji.
Po prerokovaní návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005
na úseku vzdelávania dal predseda komisie o návrhu hlasovať.

Uznesenie 1
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
1. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005 na úseku vzdelávania podľa
predloženého návrhu,
2. ž i a d a
odbor školstva
a) doplniť materiál o kompletné čerpanie finančných prostriedkov na úseku školstva od roku
2002 a predložiť na nasledujúcu komisiu školstva, mládeže, vzdelávania a športu,
b) aktualizovať údaje o demografickom vývoji počtu perspektívnych študentov stredných škôl
v Žilinskom kraji.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Predseda komisie predložil návrh o delegovaných zástupcov samosprávneho kraja do
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Rady školy Združenej strednej školy, Bystrický cesta 2, Ružomberok a následne po diskusií dal
o návrhu hlasovať.

Uznesenie 2
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zobrať na vedomie
informatívnu správu o delegovaní zástupcov Žilinského samosprávneho kraja JUDr. Juraja Čecha
a Ing. Michala Slašťana ako delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy Združenej
strednej školy, Bystrická cesta 2, Ružomberok v predloženom znení.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Ing. Zuzana Akantisová predniesla návrhy na odpredaj a kúpu nehnuteľnosti na úseku
školstva.
Komisia jednotlivo prerokovala návrhy a členovia komisie po diskusií hlasovali
o preložených návrhoch.

Uznesenie 3
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
1.

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
a) odpredaj Školy v prírode Terchová – Repáňovia zapísanej na LV č. 3875 pre kat. územie
Terchová ako stavby č. s. 1023 – škola, postavená na parc. č. KN 4059/2, pozemky parc.
č. KN 4059/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 1757 m² a parc. č. KN 4059/1 záhrady
o výmere 2213 m² zapísané pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, priamym rokovaním
s prípadným záujemcom;
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b) odpredaj nehnuteľností Školy v prírode, 029 57 Oravská Lesná, Lehotská 626, a to stavby
budova školy č. s. 626 postavená na parc. č. KN 5438/1, čistička odpadových vôd č. s.
1001 postavená na parc. č. KN 5438/2/1, prevádzková budova č. s. 1028 postavená na
parc. č. KN 5108/17, prevádzková budova č. s. 1028 postavená na parc. č. KN 5108/17,
prevádzková budova č. s. 1029 postavená na parc. č. KN 5438/3 a pozemkov parc. č. KN
5108/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 431 m², parc. č. KN 5108/17 zast. plochy
a nádvoria o výmere 8 m², parc. č. KN 5438/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 1544 m²,
parc. č. KN 5438/2 v častiach: o výmere 1017 m² zast. plochy a nádvoria, o výmere 250
m² trvalé trávne porasty, parc. č. KN 5438/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 14 m², parc.
č. KN 5438/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 63 m², parc. č. KN 5438/5 ostatné plochy
o výmere 535 m² v kat. území Oravská Lesná, ktoré sú zapísané na LV č. 1029 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, žiadateľovi OMOSS, s. r. o., Osadská 679/15, 028
01 Trstená za kúpnu cenu 4 760 000,- Sk na základe výsledku výberového konania;
c) odpredaj nehnuteľností Školy v prírode, 027 46 Huty 83, a to stavby škola č. s. 83
postavená na parc. č. KN 331/2 pozemok neusporiadaný, školská jedáleň č. s. 199
postavená na parc. č. 331/4 pozemok neusporiadaný v kat. území Huty, ktoré sú zapísané
na LV č. 1107 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, za kúpnu cenu 5 001 000,- Sk na
základe výsledku výberového konania;
f) prevod správy nehnuteľného majetku zrušeného Stredného odborného učilišťa
chemického, Rosinská cesta 2, Žilina na nového správcu Združenú strednú školu,
Rosinská cesta 2, Žilina.
g) odkúpenie podielu 3312/10392 z parcely CKN č. 5623 o výmere 2568 m² a podielu
33123/10392 z parcely CKN č. 5626/5 o výmere 63,7 m² v k. ú. Ružomberok, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 5070 pre vlastníka Knihová Liliana, r. Kružicová, Veľký
Polík č. 1 do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja, v správe Združená stredná
škola, Bystrická cesta 2, Ružomberok, za kúpnu cenu vo výške 1 052 680,- Sk;
h) odpredaj časti (diely) pozemkov nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Hrádok, zapísané
v pkn vložke č. 2 v Pozemkovej knihe Správy katastra Liptovský Mikuláš, zamerané
Geometrickým plánom č. 61/2005 overeným z 22. 06. 2005, ktoré sú podľa
Delimitačného protokolu č. 3 z 01. 07. 2005 vo vlastníctve Žilinského samosprávneho
kraja v správe Strednej lesníckej školy J. D. M. Liptovský Hrádok, a to:
• diel č. 1 pkn parcely č.104/7 o výmere 205 m2 – druh pozemku lúka , podľa CKN
pričlenený k parc. KN 457/2, zastavaná plocha,
• diel č. 2 pkn parcely č.104/7 o výmere 592 m2 – druh pozemku lúka, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/3 - zast. plocha,
• diel č. 3 pkn parcely č.104/7 o výmere 922 m2 – druh pozemku lúka, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/4 - zast. plocha,
• diel č. 4 pkn parcely č.104/7 o výmere 86 m2 – druh pozemku lúka, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/5 - zast. plocha,
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• diel č. 5 pkn parcely č.104/7 o výmere 181 m2 – druh pozemku lúka, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/6 - zast. plocha,
• diel č. 9 pkn parcely č.105/1 o výmere 32 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 457/2 - zast. plocha,
• diel č. 10 pkn parcely č.105/1 o výmere 34 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/3 - zast. plocha,
• diel č. 11 pkn parcely č.105/1 o výmere 18 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/4 - zast. plocha,
žiadateľovi TESLA Liptovský Hrádok, a. s., so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský
Hrádok, IČO 00 009 687, za kúpnu cenu vo výške 614 790,-Sk;
i) odpredaj časti (diely) pozemkov nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Hrádok, zapísané

v pkn vložke č. 2 v Pozemkovej knihe Správy katastra Liptovský
Mikuláš,
zamerané Geometrickým plánom č.62/2005 overeným zo dňa 22.6.2005, ktoré sú podľa
Delimitačného protokolu č. 3 zo dňa 01.07.2005. vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja v správe Strednej lesníckej školy J. D. M. Liptovský Hrádok, a to:
• diel č.1 pkn parcely č.104/7 o výmere 847 m2 – druh pozemku lúka , podľa CKN
pričlenený k parc KN 492/7, zast. plocha,
• diel č.2 pkn parcely č.104/7 o výmere 157 m2 – druh pozemku lúka, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 494 - zast. plocha,
• diel č.7 pkn parcely č.105/1 o výmere 111 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc.KN č. 457/9 - zast. plocha,
• diel č.8 pkn parcely č.105/1 o výmere 75 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 492/7 - zast. plocha,
• diel č.9 pkn parcely č.105/1 o výmere 157 m2 – druh pozemku pasienok, podľa CKN
pričlenený k parc. KN č. 494 - zast. plocha,
žiadateľovi ENERGODIT spol. s r. o. , so sídlom Pri Úpuste 68, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO 31 616 437 za kúpnu cenu vo výške 363 690,– Sk;
j)

zámenu časti (dielov) pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Hrádok, zapísaných
v pkn vložke č. 2 v Pozemkovej knihe Správy katastra Liptovský Mikuláš v prospech
Poľnohospodárskej majstrovskej školy v Liptovskom Hrádku a na základe Delimitačného
protokolu č. 3 zo dňa 01.07. 2005 vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v správe
Strednej lesníckej školy Litovský Hrádok, zamerané Geometrickým plánom č. 400033379/2002 overeným z 30. 05. 2002, a to:
• diel č.5 pkn parcely č.100/7 o výmere 1 488 m2 – druh pozemku zastavaná plocha,
• diel č.6 pkn parcely č.100/7 o výmere 350 m2 – druh pozemku zastavaná plocha,
• diel č.7 pkn parcely č.100/7 o výmere 374 m2 – druh pozemku zastavaná plocha,
• diel č.8 pkn parcely č.100/7 o výmere 1 488 m2 – druh pozemku zastavaná plocha,
a zámenu časti (dielov) pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovský Hrádok,
zapísaných v pozemno-knižnej vložke č. 2 v Pozemkovej knihe Správy katastra
Liptovský Mikuláš, zamerané Geometrickým plánom č.31088341-72/2004 overeným z
13. 12. 2004 č. 957/2004, ktoré sú podľa Delimitačného protokolu č. 3 z 01. 07. 2005 vo
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vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, v správe Strednej lesníckej školy J. D. M.
Liptovský Hrádok, a to:
• diel č. 3 pkn parcely č. 104/123 o výmere 187 m² druh pozemku les,
• diel č. 4 pkn parcely č. 104/7 o výmere 488 m² druh pozemku lúka,
ktoré podľa katastra nehnuteľnosti sú identické s časťou parcely KN č. 488 o výmere 675
m², druh zastavaná plocha bytovým domom s. č. 560, za časti pozemkov nachádzajúcich
sa v k. ú. Liptovský Hrádok, ktoré sú vlastníctvom Mesta Liptovský Hrádok a ktoré
v súčasnosti užíva na výchovno-vzdelávací proces Stredná lesnícka škola, Liptovský
Hrádok,
k) odpredaj strojárskych dielní bez súp. čísla postavených na pozemku parc. č. KN 2744/114
a pozemku parc. č. KN 2744/114 zast. plochy a nádvoria o výmere 1214 m2 v kat. území
Žilina, ktoré sú zapísané na LV č. 1954 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe
Združená stredná škola, Rosinská 2, Žilina, žiadateľovi VUMAT SK, s. r. o., Pri cintoríne
36, 010 04 Žilina za kúpnu cenu vo výške 3 300 000,- Sk;
2. n e o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
e) odpredaj domu č. s. 329 postaveného na parc. č. KN 6256 a pozemkov parc. č. KN 6256
zast. plochy a nádvoria o výmere 171 m² a parc. č. KN 6257 ostatné plochy o výmere 976
m² v kat. území Skalité, ktoré sú zapísané na LV č. 324 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj v správe Stredná poľnohospodárska škola, Predmestská 82, Žilina,
žiadateľovi Jozefovi Cechovi s manž., Skalité 1124 za kúpnu cenu 301 000,– Sk na
základe výsledku výberového konania.

3. p r e r o k o v a l a
d) odpredaj budovy č. s. 1861 postavenej na pozemku parc. č. KN 584/2 a pozemku parc. č.
KN 584/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 1970 m² v kat. území Dolný Kubín, ktoré sú
zapísané na LV č. 3655 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodná
akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín a na základe nových predložených
informácií tykajúcich sa záujmu Katolíckej univerzity v Ružomberku o kúpu predmetných
nehnuteľností ponecháva rozhodnutie na zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.
4. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
použiť finančné prostriedky získané z odpredaja nehnuteľností pre potreby na úseku školstva
v plnom rozsahu.
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5. ž i a d a
odbor školstva
zverejniť odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Skalité v správe Stredná poľnohospodárska škola,
Predmestská 82, Žilina v denníkoch s celoslovenskou pôsobnosťou.

Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5
Predseda komisie odovzdal slovo Ing. Zuzane Akantisovej, ktorá členov komisie
oboznámila s návrhom na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky dlžníka Pozemné stavby š. p.
Čadca, ktorá vznikla neuhradením faktúry za výchovu žiakov v rokoch 1991 a 1993. Pohľadavka
v čiastke 1 804 804,- Sk bola delimitovaná z Stredného odborného učilišťa stavebného Žilina
Bôrik.

Uznesenie 4
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Stredného odborného učilišťa stavebného Žilina - Bôrik
voči dlžníkovi Pozemné stavby, š. p. Čadca v hodnote 1 804 804,– Sk.
Výsledky hlasovania:

Za: 6 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 6
Ing. Dušan Krasnec pozval troch členov komisie na pripomienkovacie konanie k novele
školského zákona Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 08. 09. 2005.
Ing. Zuzana Akantisová upozornila a zároveň sa ospravedlnila, že v rámci dohadovacieho
konania, ktoré sa konalo v marci, na ktoré neboli pozvané vyššie územné celky, sa uskutočňuje
porada pre vyššie územné celky. Z toho dôvodu sa nebude môcť zúčastniť na pripomienkovaní
k novele školského zákona Slovenskej republiky.
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K bodu 7

Po vyčerpaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a pracovné
stretnutie ukončil.

Žilina 16. augusta 2005
Zapísala Andrea Jarošová

Mgr. Jozef Pauko
predseda komisie
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