Zápisnica
z rokovania komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 4. júna 2004 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti
Úradu ŽSK

Prezencia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – MUDr. Alexander Slafkovský
Mgr. Jozef Šugár
PhDr. Viliam Dolník
Program:
1. Otvorenie.
2. Správa o riešení sťažnosti do Rady školy SOU v Kysuckom Novom Meste.
3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku
školstva.
4. Návrh na založenie neziskovej organizácie Krajské centrum športu Žilina.
5. Návrh na reštrukturalizáciu siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
6. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja.
7. Návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
9. Rôzne.
10. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „komisie“) otvoril predseda Mgr. Jozef Pauko (ďalej len
„predseda komisie“), ktorý privítal prítomných členov komisie a konštatoval dostatočný počet
členov pre plynulý chod rokovania.
Zároveň navrhol zmenu poradia bodov programu 2, 3, 4 – do poradia 4, 2, 3. O zmene
poradia bodov programu dal hlasovať.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
s ú h la s í
s programom rokovania podľa predloženého návrhu.
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Výsledky hlasovania:
K bodu 2

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Predseda komisie odovzdal slovo Mgr. René Bábelovi, koordinátorovi prípravného
výboru Krajského centra športu, ktorý informoval členov komisie o návrhu na založenie
neziskovej organizácie Krajské centrum športu Žilina (ďalej len „KCŠ“). Mgr. Bábela zdôvodnil
zmenu financovania športových subjektov cez „KCŠ“ od termínu 1. júl 2004. Charakterizoval
filozofiu financovania športu pre všetkých na regionálnej úrovni a zároveň zdôraznil
financovanie vo dvoch líniách a to: prostredníctvom športových zväzov (talenty, športová
reprezentácia) a druhá línia prostredníctvom „KCŠ“ (šport pre všetkých), čím vylúčil úlohu
integrovať športové zväzy z pozície VÚC. Zdôraznil nevyhnutnosť vzniku „KCŠ“ pri VÚC ako
neziskovej organizácie, ktorej úlohou bude plnenie štátnych úloh v regionálnej rovine (podľa
Zákona 416/2001 Z. z.), zdôvodnil neziskový charakter novovzniknutej organizácie, ktorej
úlohou bude plnenie originálnych kompetencií Žilinského samosprávneho kraja v oblasti športu
a združovanie prostriedkov z ďalších zdrojov na podporu športu. Zdôraznil grantovú formu
získavania prostriedkov a poukázal na skutočnosť, že „KCŠ“ neukladá žiadne nároky na VÚC
s výnimkou správnych poplatkov. Na záver podal informáciu o pripravovanom návrhu
„Zákona o športe“.
Predseda komisie privítal na rokovaní Ing. Jána Dreisiga – riaditeľa Úradu Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „úrad kraja“). Ing. Dreisig citáciou textu z periodika Pravda
spochybnil opodstatnenosť vzniku „KCŠ“, nakoľko ŽSK nemá v kompetencii zriadiť „KCŠ“.
Poukázal na spôsob riešenia problematiky v Banskobystrickom kraji. Objasnil úlohu odboru
školstva vo vzťahu k športu a telesnej kultúre, t. j. podpora športu na stredných školách, a nie
integrácia športových zväzov pri VÚC. V závere príspevku zdôraznil absenciu „Zákona
o športe“.
V diskusii k návrhu na zriadenie neziskovej organizácie „KCŠ“ odzneli viaceré otázky,
na ktoré odpovedal Mgr. Bábela. Z diskusie vzišlo informačné vákuum k otázke školského
športu, vzťahov VÚC – „KCŠ“ – súkromné a mestské športové kluby a k otázke toku financií
z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na činnosť „KCŠ“, nakoľko nie je v platnosti
„Zákon o športe“.
Predseda komisie zdôraznil pozitívny aspekt filozofie vzniku neziskovej organizácie
„KCŠ“, zároveň prejavil skepticizmus v otázke časového horizontu schválenia nového „Zákona
o športe“.
Komisia prerokovala návrh na založenie neziskovej organizácie Krajské centrum športu
Žilina a následne predseda komisie dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
odboru školstva úradu kraja
1) prepracovať predkladaný materiál po právnej a vecnej stránke,
2) sprístupniť predkladaný materiál v sieti internet na pripomienkovanie širokej verejnosti.
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Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Predseda komisie odovzdal slovo Ing. Jánovi Konušíkovi – hlavnému kontrolórovi
Žilinského samosprávneho kraja, ktorý prítomných členov komisie informoval o výsledku
prešetrenia sťažnosti v Strednom odbornom učilišti strojárskom, Športová 1326, Kysucké Nové
Mesto vo veci porušenia zákona pri konštituovaní Rady školy.
Ing. Konušík charakterizoval priebeh kontroly, špecifikoval obsah zápisnice z prešetrenia
anonymnej sťažnosti podanej na nesprávne konanie Ing. F. Korenčíka, riaditeľa SOU strojárske,
Kysucké Nové Mesto a konštatoval opodstatnenosť sťažnosti v bode 2 a neopodstatnenosť
sťažnosti v bodoch 1, 3 a 5. V bode č. 4 hodnotí kontrolná skupina sťažnosť ako oprávnenú,
nakoľko mohlo dôjsť „k zmanipulovaniu volebných lístkov v termíne 19. 06. 2004 – 22. 06.
2004“.
Ing. Milan Lištiak reagoval svojou pripomienkou na skutočnosť, že nastalo pochybenie
(v určení dátumu na zápisnici), ale výsledok uvedenej chyby neovplyvnil výsledok volieb.
Komisia analyzovala správu o výsledku prešetrenia sťažnosti vo veci porušenia zákona
pri konštituovaní Rady školy v Strednom odbornom učilišti, Športová 1326, Kysucké Nové
Mesto a predseda komisie dal o správe k prešetreniu sťažnosti hlasovať.

Uznesenie č. 3
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zobrať na vedomie plnenie Uznesenia č. 23 zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
prijatého na rokovaní 20. apríla 2004.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Vedúca oddelenia samosprávnych činností úradu kraja Ing. Zuzana Akantisová
predložila návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku
školstva. Informovala o rozpočtových opatreniach na rok 2004 pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. sú finančné prostriedky
z Ministerstva financií SR rozdelené na prenesené kompetencie – na osobné náklady (bez
valorizácie) a prevádzkové náklady vo výške 1 296 681 000,– Sk, na originálne kompetencie vo
výške 118 385 000,– Sk. Kapitálové výdavky predstavujú objem 31 465 000,– Sk.
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2. úprava rozpočtu vzhľadom na racionalizáciu stredných škôl a školských zariadení
bude vykonaná v mesiaci september 2004. V závere príspevku informovala o nedostatku
financií na výchovno-vzdelávací proces a neefektívnom prerozdelení financií na regióny
Slovenskej republiky (bez zohľadnenia platnosti STN).
Komisia prerokovala návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na
rok 2004 na úseku školstva a následne predseda komisie dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku školstva
podľa predloženého návrhu.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5
PhDr. Ľubomíra Tudíková ozrejmila dôvody reštrukturalizácie siete škôl a školských
zariadení a predložila jednotlivé návrhy na reštrukturalizáciu siete stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:
1. návrh na zrušenie uvedených subjektov – s účinnosťou od 31. 08. 2004:
a) Dievčenská odborná škola, Ul. Červenej armády 51, 027 41 Oravský Podzámok,
b) Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Ul. Červenej armády 51, 027 41 Oravský
Podzámok,
c) Stredné odborné učilište, Jelšavská 404/ 1, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia,
d) Stredné odborné učilište stavebné, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica,
e) Stredisko praktického vyučovania, Kragujevská 4, 010 98 Žilina,
f) Stredisko praktického vyučovania, Nábrežie Oravy 538/ 6, 026 83 Dolný Kubín,
g) Stredisko praktického vyučovania, Ul. Československej armády 1, 026 01 Dolný Kubín,
h) Stredisko praktického vyučovania dopravné, A. Hlinku 2525, 022 01 Čadca,
i) Stredisko praktického vyučovania odevné, M. R. Štefánika 62, 010 01 Žilina,
j) Stredisko praktického vyučovania, Košická 2, 010 65 Žilina,
k) Stredné odborné učilište textilné a odevné, Kysucká cesta 5, 012 28 Žilina,
2. návrh na zrušenie uvedených subjektov – s účinnosťou od 30. 06. 2004:
a) Stredné odborné učilište poľnohospodárske a rybárske, Na Drienok 454, 038 21
Mošovce,
b) Stredná poľnohospodárska škola, Na Drienok 454, 038 21 Mošovce;
3. návrh na zrušenie uvedeného subjektu – s účinnosťou od 31. 07. 2004:
a) Stredná zdravotnícka škola M. R. Štefánika, Malá hora 5, 036 01 Martin;
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4. návrh na zriadenie uvedeného subjektu – s účinnosťou od 01. 07. 2004:
a)

Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Na Drienok 454, 038 21 Mošovce;

5. žiadosť o zriadenie uvedených subjektov – s účinnosťou od 01. 09. 2004:
a) Združená stredná škola, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia,
b) Združená stredná škola odievania a služieb, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica.
Komisia prerokovala návrh na reštrukturalizáciu siete stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a následne predseda
komisie dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 5
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. zrušiť s účinnosťou od 31. 08. 2004:
a) Dievčenskú odbornú školu, Ul. Červenej armády 51, 027 41 Oravský Podzámok,
b) Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Ul. Červenej armády 51, 027 41 Oravský
Podzámok,
c) Stredné odborné učilište, Jelšavská 404/ 1, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia,
d) Stredné odborné učilište stavebné, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica,
e) Stredisko praktického vyučovania, Kragujevská 4, 010 98 Žilina,
f) Stredisko praktického vyučovania, Nábrežie Oravy 538/ 6, 026 83 Dolný Kubín,
g) Stredisko praktického vyučovania, Ul. Československej armády 1, 026 01 Dolný Kubín,
h) Stredisko praktického vyučovania dopravné, A. Hlinku 2525, 022 01 Čadca,
i) Stredisko praktického vyučovania odevné, M. R. Štefánika 62, 010 01 Žilina,
j) Stredisko praktického vyučovania, Košická 2, 010 65 Žilina,
k) Stredné odborné učilište textilné a odevné, Kysucká cesta 5, 012 28 Žilina,
2. zrušiť s účinnosťou od 30. 06. 2004:
a) Stredné odborné učilište poľnohospodárske a rybárske, Na Drienok 454, 038 21
Mošovce,
b) Strednú poľnohospodársku školu, Na Drienok 454, 038 21 Mošovce;
3.

zrušiť s účinnosťou od 31. 07. 2004:
a) Strednú zdravotnícku školu M. R. Štefánika, Malá hora 5, 036 01 Martin;

4. zriadiť s účinnosťou od 01. 07. 2004:
a) Združenú strednú školu poľnohospodársku a rybársku, na Drienok 454, 038 21 Mošovce,
5. zriadiť s účinnosťou od 01. 09. 2004:
a) Združenú strednú školu, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia,
b) Združenú strednú školu odievania a služieb, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica.
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Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 6:
Mgr. Viera Bábelová – poverená vedúca oddelenia správy a metodiky a vedúca
oddelenia športu a mládeže informovala o návrhu na zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v prípade subjektu
Stredné odborné učilište elektrotechnické, Hattalova 471, 027 43 Nižná:
1. žiadosť o zmenu názvu subjektu s účinnosťou od 01. 09. 2005:
a) z pôvodného názvu, t. j. Stredné odborné učilište elektrotechnické, Hattalova 471, 027
43 Nižná na názov Stredné odborné učilište, Hattalova 471, 027 43 Nižná, z dôvodu
existencie študijných odborov, ktoré nezodpovedajú súčasnému názvu školy,
2.

návrh na zriadenie nového subjektu s účinnosťou od 01. 09. 2005:
a) Stredná umelecká škola grafická, Hattalova 471, 027 43 Nižná – so študijným odborom
8261600 propagačná grafika.

Mgr. Bábelová prezentovala podporné stanoviská Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory, vyjadrenie Rady školy, vyjadrenie obce Nižná, vyjadrenie Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Námestove, vyjadrenie pedagogickej rady školy a stanoviská základných umeleckých
škôl v Tvrdošíne, Nižnej a Dolnom Kubíne k zriadeniu Strednej umeleckej školy grafickej,
Hattalova 471, 027 43 Nižná.
Komisia prerokovala návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a následne predseda komisie dal
o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 6
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
o d p or ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. schváliť s účinnosťou od 01. 09. 2005
zmenu súčasného názvu Stredné odborné učilište elektrotechnické, Hattalova 471, 027 43
Nižná na nový názov Stredné odborné učilište, Hattalova 471, 027 43 Nižná;
2. zriadiť s účinnosťou od 01. 09. 2005:
Strednú umeleckú školu grafickú, Hattalova 471, 027 43 Nižná so študijným odborom
8261600 propagačná grafika.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

K bodu 7:
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zdržal sa: nikto.

Ing. Stanislav Marčan informoval členov komisie o návrhu modernizácie a výstavby
plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, v prípade subjektov: Gymnázium Veľká Okružná, Žilina – modernizácia
plynovej kotolne, Gymnázium Turzovka – výstavba plynovej kotolne, Gymnázium Liptovský
Hrádok – modernizácia plynovej kotolne, Domov mládeže Liptovský Mikuláš – výstavba
plynovej kotolne, Obchodná akadémia a Dievčenská odborná škola Liptovský Mikuláš –
plynofikácia kotolne, Domov mládeže Ružomberok – výstavba plynovej kotolne, Združená
stredná škola Liptovský Mikuláš – plynofikácia kotolne, Gymnázium Rajec – výstavba plynovej
kotolne, Stredná priemyselná škola Kysucká Nové Mesto – plynofikácia kotolne, Obchodná
akadémia Žilina – modernizácia plynovej kotolne, Združená stredná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok – plynofikácia telocvične, Stredné odborné učilište chemické Žilina –
modernizácia vymenníkových staníc, Stredná zdravotnícka škola Žilina – modernizácia
výmenníkových staníc.
Ing. Marčan prezentoval návrh kotolní z dôvodov zníženia nákladov na GJ z centrálneho
zdroja tepla VS, v prípade subjektov: Gymnázium Dolný Kubín – plynofikácia, Škola
úžitkového výtvarníctva, Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia Ružomberok,
Stredné odborné učilište Ružomberok – plynofikácia, Gymnázium Ružomberok – plynofikácia.
V závere príspevku zdôraznil potrebu riešenia uvedeného stavu, nakoľko ide o subjekty, ktoré
nemajú charakter útlmu.
Komisia prerokovala návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a následne
predseda komisie dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 7
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
Žilinského samosprávneho kraja, s výhradou výstavby plynovej kotolne v Gymnáziu Rajec,
nakoľko v uvedenom objekte nie je havarijný stav. Škola je napojená na základnú školu.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 8:
JUDr. Mária Hikkerová informovala členov komisie o problematike odkúpenia pozemku
pkn. parcela č. 718 v katastrálnom území Námestovo, ktorý je od roku 1996 v správe Stredného
odborného učilišťa strojárskeho, Námestovo. Odkúpený pozemok z dôvodu nepodpísania
kúpnej zmluvy spoluvlastníkom p. Štefanom Florekom sa stal predmetom dedičstva
a oprávneného nároku vyplatenia sumy 70.448, - Sk za výmeru 113,48m2 vlastníkom Martinovi
Florekovi a Lucii Florekovej. JUDr. Hikkerová odporučila mimosúdne vyrovnanie.
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Komisia analyzovala stav nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v intenciách príspevku JUDr. Márie Hikkerovej a následne predseda komisie dal o návrhu
hlasovať.

Uznesenie č. 8
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
kúpu pozemku pkn. parcela č. 718 v katastrálnom území 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 2317 m2 do vlastníctva
Žilinského samosprávneho kraja od vlastníkov – Martin Florek a Lucia Floreková, bytom
Námestovo Ľ. Štúra 755/8 za kúpnu cenu vo výške 37 448,40
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

Ing. Zuzana Akantisová – vedúca oddelenia samosprávnych činností predložila
jednotlivé návrhy o naložení s majetkom Žilinského samosprávneho kraja:
1.

žiadosť o odkúpenie pozemku na parcele KN č. 214, zastavaná plocha o výmere 72 m2
v katastrálnom území Palúdzka do spoluvlastníctva žiadateľom:
Ján Dúbrava a Emília Dúbravová, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
RNDr. Peter Slačka a Lýdia Slačková, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský
Mikuláš, Ing. Viera Gubová, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš, Ing.
Július Hajdu, bytom Nábrežie K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu vo
výške 36 000,– Sk, t. j. 500, – Sk/ m2;

2.

žiadosť o odkúpenie časti pozemku na parcele KN č. 216, zastavaná plocha o výmere 79
m2 v katastrálnom území Palúdzka do spoluvlastníctva žiadateľom:
Milan Tuček, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš, Ing. Jana Ilíčová,
bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš, Mgr. Jozef Komora a Daniela
Komorová, bytom K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu vo výške
39 500,– Sk, t. j. 500,– Sk/ m2;

3.

žiadosť o odkúpenie časti pozemku na parcele KN č. 511/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 196 m2 a parcela KN č. 508, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
v katastrálnom území Turčianske Teplice žiadateľovi Jaroslavovi Fridrichovi, bytom
Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice za kúpnu cenu vo výške 117 000,– Sk, t. j.
500,– Sk/m2.

Ing. Jana Svrčková reagovala svojou pripomienkou na nevyhnutnosť zapracovania
situačnej mapy do dokumentačných materiálov pre členov komisie, z dôvodu poznania
charakteru povrchu, rozloženia prístupových ciest a okolia pozemkov. Ing. Svrčková požiadala
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odbor školstva o vyjadrenie Rady školy Obchodnej akadémie, Nábrežie K. Petroviča 1571,
Liptovský Mikuláš k odkúpeniu pozemkov na parcele KN č. 214 a na parcele KN č. 216
a vyjadrenie Rady školy Pedagogickej a sociálnej akadémie, SNP 509/ 116, Turčianske Teplice
k odkúpeniu pozemkov na parcele KN č. 511/2, s čím nie všetci členovia komisie súhlasili,
nakoľko uvedené vyjadrenia nie sú zapracované do Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK.
Komisia analyzovala stav nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v intenciách príspevku Ing. Zuzany Akantisovej a následne predseda komisie dal o návrhu
hlasovať.

Uznesenie č. 9
Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja
odpor úča
1. odboru školstva úradu kraja
prehodnotiť požiadavku Ing. Jany Svrčkovej k potrebe doplniť vyjadrenie
Obchodnej akadémie, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
pozemkov na parcele KN č. 214 a na parcele KN č. 216 a vyjadrenie
Pedagogickej a sociálnej akadémie, SNP 509/ 116, Turčianske Teplice
pozemkov na parcele KN č. 511/2,

Rady školy
k odkúpeniu
Rady školy
k odkúpeniu

2. zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
a) odpredaj pozemku parcela KN č. 214, zastavaná plocha o výmere 72 m2 v katastrálnom
území Palúdzka do spoluvlastníctva žiadateľom:
Ján Dúbrava a Emília Dúbravová, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský
Mikuláš, RNDr. Peter Slačka a Lýdia Slačková, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569,
Liptovský Mikuláš, Ing. Viera Gubová, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský
Mikuláš, Ing. Július Hajdu, bytom Nábrežie K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš za
kúpnu cenu vo výške 36 000,– Sk, t. j. 500,– Sk/ m2,
b) odpredaj časti pozemku parcela KN č. 216, zastavaná plocha o výmere 79 m2
v katastrálnom území Palúdzka do spoluvlastníctva žiadateľom:
Milan Tuček, bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš, Ing. Jana Ilíčová,
bytom Nábrežie K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš, Mgr. Jozef Komora a Daniela
Komorová, bytom K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu vo výške
39 500,– Sk, t. j. 500,– Sk/m2,
c) odpredaj časti pozemku parcela KN č. 511/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 197
m2 a parcela KN č. 508, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v katastrálnom
území Turčianske Teplice žiadateľovi Jaroslavovi Fridrichovi, bytom Horné Rakovce
1376/5, Turčianske Teplice za kúpnu cenu vo výške 117 500,– Sk, t. j. 500,– Sk/m2.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

K bodu 9:
PaedDr. Stanislav Bella informoval členov komisie a zamestnancov odboru školstva
o „prezentačných“ dňoch stredných škôl v Bratislave v mesiaci október 2004 a odporučil odboru
školstva ŽSK zintenzívniť spoluprácu s Metodicko-pedagogickým centrom, Tomášikova 4,
Bratislava.
Ing. Zuzana Akantisová ozrejmila nezáujem subjektov o ekonomický prenájom
Školského majetku Zádubnie 209, Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

K bodu 10:
Po vyčerpaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť, upozornil na
ďalšie stretnutie komisie, ktoré sa uskutoční v mesiaci september 2004 a pracovné stretnutie
ukončil.

Žilina 7. mája 2004

Zapísal PaedDr. Peter Majer

Mgr. Jozef Pauko
predseda komisie
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