Zápisnica
z rokovania komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 14. októbra 2004 o 13.00 hodine v zasadačke
Úradu Žilinského samosprávneho kraja
__________________________________________________________________________
Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení - Mgr. František Adamčák
- MUDr. Alexander Slafkovský
- Mgr. Jozef Šugár
- PhDr.Viliam Dolník
- Ing. Jana Svrčková

Program (podľa návrhu na pozvánke):
1. Otvorenie.
2. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku
vzdelávania.
3. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005.
4. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v školskom roku
2004/2005.
5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
6. Návrhy na zmenu prijatých uznesení zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
7. Informatívna správa o delegovaní zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do Rady
školy Združenej strednej školy, Jelšavská 404/1 v Dolnom Kubíne.
8. Rôzne.
9. 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. Konštatoval, že vzhľadom
na nízku účasť členov komisie na rokovaní nie je komisia uznášania schopná, ale vzhľadom
k dátumu konania zastupiteľstva komisia prerokuje body programu a vyjadrí svoje
stanovisko k jednotlivým bodom.
Predseda komisie navrhol zmenu programu a to tak, že bod 4 - Návrh na zmeny
v sieti stredných škôl a školských zariadení v školskom roku 2004/2005 presunie
pred bod 2 - Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004
na úsek vzdelávania. Číslovanie bodov 2 – 3 podľa návrhu na pozvánke na zmení na 3 – 4.
S návrhom predsedu komisie prítomní členovia súhlasili.
K bodu 2
Predseda komisie odovzdal slovo referentke z oddelenia školskej metodiky
a starostlivosti o šport a mládež Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad
kraja“) Mgr. Janke Školovej. Predložila komisii návrh na splynutie Stredného odborného
učilišťa, Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok so Strednou priemyselnou školou, Scota
Viatora 8, 034 01 Ružomberok do Združenej strednej školy technickej k 30. 06. 2005.

Mgr. Janka Školová oboznámila komisiu o výhodách splynutia škôl do Združenej
strednej školy technickej s počtom cca 1000 žiakov. Združením sa odstráni duplicita
v odboroch a rovnako aj konkurencia škôl v regióne s klesajúcim počtom absolventov
základných škôl.
Informovala komisiu o niekoľkopočetných stretnutiach s Ing. Zuzanou Akantisovou
vedúcou oddelenia samosprávnych činností úradu kraja s primátorom mesta Ružomberok,
s riaditeľmi obidvoch škôl a poslancami mesta Ružomberok, na ktorých rozoberali
problematiku združovania škôl.
Členovia komisie sa zaoberali predloženým návrhom a rozoberali jeho problematiku.
O probléme so sídlom po splynutí obidvoch škôl komisiu informoval Ing. Dušan
Baláž, riaditeľ Strednej priemyselnej školy. Odovzdal prítomným stanovisko rady školy a
vedenia .
Po diskusií sa Ing. Dušan Baláž poďakoval za pozornosť a rozlúčil sa s prítomnými
členmi komisie a odišiel.
Predseda komisie privítal Ing. Milana Lišťiaka, ktorý sa pripojil do rokovania.
Mgr. Janka Školová oboznámila prítomných o ďalších návrhoch na zmenu sieti
stredných škôl a školských zariadení v školskom roku 2004/2005.
Predseda komisie prerokoval návrhy s členmi komisie a zhodli sa, že:
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
a) návrh na splynutie Stredného odborného učilišťa, Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok
so Strednou priemyselnou školou, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok do Združenej
strednej školy technickej k 30. 06. 2005,
b) návrh na vyradenie zo siete stredných škôl a školských zariadení Stredné odborné učilište
textilné a odevné, A. Hlinku 1336, 022 01 Čadca a zároveň zaradiť študijné a učebné
odbory predmetného stredného odborného učilišťa do siete Združenej strednej školy
hotelových služieb a obchodu, 17. novembra 2579, 022 01 Čadca a do siete Stredného
odborného učilišťa strojárskeho, Okružná 693, 022 01 Čadca k 30. 06. 2005,
c) návrh na vyradenie zo siete stredných škôl a školských zariadení školy v prírode: Škola
v prírode, Lehotská č. 626, 029 57 Oravská Lesná, Škola v prírode, č. 792, 013 06
Kolárovice - Gachy, Škola v prírode, č. 83 , 027 46 Huty, Škola v prírode, 013 06
Terchová – Repáňovia k 31. 12. 2004,
d) zmenu sídla školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času,
Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina na Centrum voľného času, Na stanicu 23, 010 09 Žilina
– Bytčica k 31. 12. 2004,

e) zmenu názvu školy Gymnázium, Rosinská cesta č. 4, 010 08 Žilina na Športové
gymnázium, Rosinská cesta č. 4, 010 08 Žilina k 31. 12. 2004,
Predseda komisie navrhol ďalšiu zmenu programu a to tak, že komisia bude
pokračovať bodom 6 - Návrhy na zmenu prijatých uznesení zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja., následne sa bude pokračovať bodom 7 - Informatívna správa
o delegovaní zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do Rady školy Združenej strednej
školy, Jelšavská 404/1 v Dolnom Kubíne, a potom bodom 5 - Nakladanie s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja.. Bod 2 – 3 (Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku vzdelávania a návrh rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2005) podľa návrhu na pozvánke sa zmení na 5 – 6.
K bodu 3
Predseda komisie predložil návrhy na zmenu prijatých uznesení zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja. Po diskusií sa členovia komisie zhodli na stanovisku:
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
zmenu Uznesenia 17 zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 23. 06. 2004 tak, že
bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu súčasného názvu SOU elektrotechnického, Hattalova 471, 027 43 Nižná na nový
názov SOU, Hattalova 471, 027 43 Nižná od 01. 08. 2004.
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
zmenu Uznesenia 13 zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 25. 08. 2004 tak, že
bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

zrušuje
Stredisko odbornej praxe, Kálov 17, 010 01 Žilina k 31. 08. 2004.
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
zmenu Uznesenia 14 zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z 25. 08. 2004 tak, že
bude znieť:
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
zrušuje
Školský lesný závod Svarín – Východná, 032 33 Kráľova Lehota k 31. 10. 2004.
K bodu 4
Predseda komisie predložil informatívnu správu o delegovaní zástupcov samosprávneho
kraja Rady škôl Združenej strednej školy, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín, a to
poslancov zastupiteľstva:
– Ing. Ivan Budiak, Matuškova 1643, 026 01 Dolný Kubín,
– Ján Kapala, Alej Slobody 1892/54, 026 01 Dolný Kubín.
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
zobrať na vedomie
informatívnu správu o delegovaní zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do Rady školy
Združenej strednej školy, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín.
K bodu 5
Predseda komisie odovzdal slovo Viere Juskovej, ktorá predložila návrhy
na odpredaje majetku na úseku školstva.
a) odpredaja nehnuteľností, a to budovy č. s. 1865 na parc. č. KN 7289 a budovy č. s. 2218
na parc. č. KN 7301, ktoré sú zapísané na LV č. 5605 v k. ú. Ružomberok pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Združenej strednej školy, Žilinská cesta 24,
Ružomberok žiadateľovi Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok za

kúpnu cenu vo výške 19 000 000,- Sk.
b) odpredaja nehnuteľností, a to budovy č. s. 51 na parc. č. 109 a súvisiacich objektov bez
súp. čísiel na parc. č. KN 109 a na parc. č. KN 108, ktoré tvoria dielne, internát
a kuchyňa, plechový prístrešok, ihrisko, dve hospodárske budovy, spolu s pozemkami
parc. č. KN 109 o výmere 17 350 m2 zas. plochy a nádvoria, parc. č. KN 108 o výmere
1977 m2 zast. plochy a nádvoria v k. ú. Oravský Podzámok, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 843 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredného odborného
učilišťa poľnohospodárskeho, ČA 51, 027 41 Oravský Podzámok žiadateľovi a za kúpnu
cenu na základe výberového konania.
c) odpredaja dielní č. s. 75 na parc. č. KN 183/3 a pozemkov parc. č. KN 183/3 o výmere
435 m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN 183/1 o výmere 848 m2 zast. plochy
a nádvoria, parc. č. KN 659/2 o výmere 291 m2 ostatné plochy v k. ú. Oravský
Podzámok, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 843 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho, Oravský Podzámok
žiadateľovi Ľubomírovi Forgáčovi a manž. Helene Forgáčovej, Račovská 74, 027 41
Oravský Podzámok za kúpnu cenu 550 000,- Sk,
d) odpredaja nehnuteľností, a to budovy praktického vyučovania bez súp. č. na parc. č. KN
201/2 a súvisiacich objektov bez súp. čísiel, ktoré tvoria dielne na parc. č. KN
204/7, dielne na parc. č. KN 204/8 spolu s pozemkami parc. č. KN 201/1 o výmere 2545
m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN 201/2 o výmere 377 m2 zast. plochy a nádvoria,
parc. č. 204/7 o výmere 424 m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. 204/8 o výmere 182 m2
zast. plochy a nádvoria v k. ú. Mokraď, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4028 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe Strediska praktického vyučovania,
Nábrežie Oravy 538/6, 026 83 Dolný Kubín žiadateľovi a za kúpnu cenu na základe
výberového konania,
e) odpredaja časti pozemku parc. č. KN 749 o výmere 280 m2 zast. plochy a nádvoria v k.
ú. Liptovský Mikuláš, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 4619 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Stredného odborného učilišťa, Vrbická 632, Liptovský
Mikuláš žiadateľovi Tatraspol Slovakia, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš za kúpnu cenu 1200,- Sk/m2, v celkovej hodnote 336 000,- Sk,
f) odpredaja časti pozemku parc. č. KN 5416/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 236 m2
v k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1300 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Strednej zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23
žiadateľovi AGBA Motor, s. r. o., Predmestská 90, 010 01 Žilina za kúpnu cenu 1200,Sk/m2, v celkovej hodnote 283 200, Sk,
g) odpredaja časti pozemku parc. č. KN 602/1, zameraná geom. plánom č. 4045173949/2004 zo dňa 3.9.2004 ako parcela č. KN 602/3 o výmere 708 m2, ktorý je zapísaný na
LV č. 996 pre kat. územie Liptovský Hrádok pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj
v správe Gymnázia Liptovský Hrádok, Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok žiadateľovi
Mesto Liptovský Hrádok, zastúpené primátorom mesta Ing. Vasilom Popovičom za
kúpnu cenu 93 000,- Sk.
Členovia komisie sa zaoberali predloženými návrhmi a zhodli sa, že:
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
a) odpredaj nehnuteľností, a to budovy č. s. 1865 na parc. č. KN 7289 a budovy č. s. 2218
na parc. č. KN 7301, ktoré sú zapísané na LV č. 5605 v k. ú. Ružomberok pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Združenej strednej školy, Žilinská cesta 24,
Ružomberok žiadateľovi Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
za kúpnu cenu vo výške 19 000 000,- Sk,
b) odpredaj nehnuteľností, a to budovy č. s. 51 na parc. č. 109 a súvisiacich objektov
bez súp. čísiel na parc. č. KN 109 a na parc. č. KN 108, ktoré tvoria dielne, internát
a kuchyňa, plechový prístrešok, ihrisko, dve hospodárske budovy, spolu s pozemkami
parc. č. KN 109 o výmere 17 350 m2 zas. plochy a nádvoria, parc. č. KN 108 o výmere
1977 m2 zast. plochy a nádvoria v k. ú. Oravský Podzámok, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 843 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredného odborného
učilišťa poľnohospodárskeho, ČA 51, 027 41 Oravský Podzámok žiadateľovi a za kúpnu
cenu na základe výberového konania,
c) odpredaj dielní č. s. 75 na parc. č. KN 183/3 a pozemkov parc. č. KN 183/3 o výmere
435 m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN 183/1 o výmere 848 m2 zast. plochy
a nádvoria, parc. č. KN 659/2 o výmere 291 m2 ostatné plochy v k. ú. Oravský
Podzámok, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 843 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho, Oravský Podzámok
žiadateľovi Ľubomírovi Forgáčovi a manž. Helene Forgáčovej, Račovská 74, 027 41
Oravský Podzámok za kúpnu cenu 550 000,- Sk,
d) odpredaj nehnuteľností, a to budovy praktického vyučovania bez súp. č. na parc. č. KN
201/2 a súvisiacich objektov bez súp. čísiel, ktoré tvoria dielne na parc. č. KN
204/7, dielne na parc. č. KN 204/8 spolu s pozemkami parc. č. KN 201/1 o výmere 2545
m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN 201/2 o výmere 377 m2 zast. plochy a nádvoria,
parc. č. 204/7 o výmere 424 m2 zast. plochy a nádvoria, parc. č. 204/8 o výmere 182 m2
zast. plochy a nádvoria v k. ú. Mokraď, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4028 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe Strediska praktického vyučovania,
Nábrežie Oravy 538/6, 026 83 Dolný Kubín žiadateľovi a za kúpnu cenu na základe
výberového konania,
e) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 749 o výmere 280 m2 zast. plochy a nádvoria v k. ú.
Liptovský Mikuláš, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 4619 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Stredného odborného učilišťa, Vrbická 632, Liptovský
Mikuláš žiadateľovi Tatraspol Slovakia, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský
Mikuláš za kúpnu cenu 1200,- Sk/m2, v celkovej hodnote 336 000,- Sk,
f) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5416/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 236 m2 v k.
ú. Žilina, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1300 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Strednej zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23
žiadateľovi AGBA Motor, s. r. o., Predmestská 90, 010 01 Žilina za kúpnu cenu
1200,- Sk/m2, v celkovej hodnote 283 200, Sk,
g) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 602/1, zameraná geom. plánom č. 40451739-49/2004
zo dňa 3.9.2004 ako parcela č. KN 602/3 o výmere 708 m2, ktorý je zapísaný
na LV č. 996 pre kat. územie Liptovský Hrádok pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj

v správe Gymnázia Liptovský Hrádok, Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok žiadateľovi
Mesto Liptovský Hrádok, zastúpené primátorom mesta Ing. Vasilom Popovičom
za kúpnu cenu 93 000,- Sk.
K bodu 6
Predseda komisie privítal Ing. Martu Mangovú, vedúcu odboru financií úradu kraja,
ktorej odovzdal slovo.
Ing. Marta Mangová oboznámila komisiu o návrhu na úpravu bežného rozpočtu
v príjmovej i výdavkovej časti na základe oznámených úprav rozpočtu z Krajského
školského úradu v Žiline a kapitálového rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti na základe
oznámených úprav z MF SR a vlastných príjmov z odpredaja majetku.
Členovia komisie prerokovali návrh na 4.
samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku vzdelávania.
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a

úpravu

športu

rozpočtu

Žilinského

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku vzdelávania podľa
predloženého návrhu.
K bodu 7
Ing. Marta Mangová, oboznámila členov komisie o návrhu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2005.
Po diskusií sa členovia komisie konštatovali nedostatok finančných prostriedkov na
kapitalových výdavkov na rok 2005 na úseku vzdelávania. Zhodli na tom, že súhlasia
s návrhom s nasledovanou pripomienkou.
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005 s nasledovnou pripomienkou:
- komisia školstva konštatuje nedostatok finančných prostriedkov na kapitalových výdavkov
na rok 2005 na úseku vzdelávania.

K bodu 8
Predseda komisie oboznámil členov komisie o anonymnej sťažnosti z SOU. V tejto
sťažnosti nebolo zrejme, o ktoré SOU sa jedná. Podal túto sťažnosť odboru školstva, ktorý
bude informovať o priebehu tejto sťažnosti.
Člen komisie Zdeno Kozák oboznámil komisiu o krajskom športovom centre.
Informoval o stretnutí, ktoré sa uskutoční 19. októbra s ministrom školstva, na ktorom sa
bude rozoberať problematika rozdelenia finančných prostriedkov krajskému športovému
centru.
Predseda komisie informoval členov komisie o žiadosti komisie sociálnej pomoci
prerokovať návrh na prevod správy budovy Domova mládeže pri SOU – drevárskom
v Liptovskom Hrádku z doterajšej správy SOU drevárske Liptovský Hrádok do správy DSS
Liptovský Hrádok z dôvodu, že od 01. 01. 2005 nebude táto nehnuteľnosť využívaná pre
potreby školstva.
K bodu 9
Po vyčerpaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť, upozornil
na ďalšie stretnutie komisie, ktorá sa uskutoční v mesiaci december 2004 a pracovné
stretnutie ukončil.
Žilina 14. októbra 2004
Zapísala Andrea Jarošová

Mgr. Jozef Pauko
predseda komisie

