Zápisnica
z rokovania komisie školstva, mládeže, vzdelávania a športu zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 10. augusta 2004 o 13.00 hodine v zasadacej
miestnosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja
___________________________________________________________________________

Prezencia:

prítomní - podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení - Ing. Jana Svrčková
Zdeno Kozák

Program (podľa návrhu na pozvánke):
1. Otvorenie.
2. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku
školstva.
3. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
4. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
5. Rôzne.
6. 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.
Navrhol doplnenie programu rokovania o návrh na úpravu Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v zmysle podnetu komisie pre
podnikanie a investičný rozvoj a to tak, že tento bod bude zaradený do programu rokovania
ako bod 4. Číslovanie bodov 4 – 6 podľa návrhu na pozvánke na mení na 5 – 7. Následne dal
hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a

športu

zastupiteľstva

Žilinského

schvaľuje
program rokovania podľa predloženého návrhu.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

K bodu 2
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej oddelenia samosprávnych činností Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úradu kraja“) Ing. Zuzane Akantisovej.
Informovala o čerpaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na prevádzku
škôl a školských zariadení v mesiacoch júl – august 2004, ktoré boli poskytnuté na zaplatenie
nevyhnutných výdavkov. Zároveň informovala o pripravovanej úprave rozpočtu pre školy a
školské zariadenia k 15. 09. 2004 v súvislosti s racionalizáciou stredných škôl a školských
zariadení.
Komisia prerokovala návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
na rok 2004 na úseku vzdelávania. Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia.

Uznesenie č. 2
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a

športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na úseku
vzdelávania podľa predloženého návrhu.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 3
Predseda komisie informoval členov komisie o problematike odpredaja časti pozemku
Stredná poľnohospodárska škola v Žiline parc. č. KN 5413/2, zast. plochy a nádvoria
o výmere 155 m² v k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 23 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Stredná poľnohospodárska škola v Žiline žiadateľovi
AGBA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina za kúpnu cenu vo výške 155 000,-- Sk,
t. j. 1000,-- Sk/m².
Oboznámil členov komisie o návrhu na zámenu pozemku parc. č. KN 2336/3
zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 188 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve firmy MISTA,
s. r. o., Hálkova 3, Žilina za pozemok parc. č. KN 5413/5 zast. plochy a nádvoria o výmere
541 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, v správe Strednej
poľnohospodárskej školy v Žiline podľa geometrického plánu 34497200-135/2004 s tým,
že firma MISTA, s. r. o. doplatí Žilinskému samosprávnemu kraju presahujúcu hodnotu
zamieňaných pozemkov o výmere 353 m² za kúpnu cenu vo výške 458 900,-- Sk,
t. j. 1300,-- Sk/m².
Členovia komisie sa zaoberali predloženými návrhmi. Po ukončení diskusie dal
predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
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Uznesenie č. 3
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a

športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
a) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5413/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 155 m²
v k. ú. Žilina, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 23 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Stredná poľnohospodárska škola v Žiline žiadateľovi AGBA
MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina za kúpnu cenu vo výške 155 000,-- Sk,
t. j. 1000,-- Sk/m²,
b) zámenu pozemku parc. č. KN 2336/3 zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 188 m²
v k. ú. Žilina vo vlastníctve firmy MISTA, s. r. o., Hálkova 3, Žilina za pozemok parc. č.
KN 5413/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 541 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja, v správe Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline
podľa geometrického plánu 34497200-135/2004 s tým, že firma MISTA, s. r. o.,
Hálkova 3, Žilina doplatí Žilinskému samosprávnemu kraju presahujúcu hodnotu
zamieňaných pozemkov o výmere 353 m² za kúpnu cenu vo výške 458 900,-- Sk,
t. j. 1300,-- Sk/m².
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto

zdržal sa: nikto.

K bodu 4
Predseda komisie predniesol návrh komisie pre podnikanie a investičný rozvoj
o doplnení platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho
kraja, na základe ktorého sa bude k návrhom na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja, v správe škôl a školských zariadení, vyžadovať
aj stanovisko príslušnej Rady školy.
Komisia prerokovala návrh o doplnení platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a nasledovne predseda komisie dal o návrhu
hlasovať.

Uznesenie č. 4
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a

športu

zastupiteľstva

Žilinského

nesúhlasí
s návrhom komisie pre podnikanie a investičný rozvoj, aby sa k návrhom na odpredaj
prebytočného majetku, ktorý je v správe škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
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pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyžadovalo aj kladné stanovisko príslušnej
Rady školy, a to z dôvodu, že Rade školy v zmysle § 24 ods. 5 zák. č. 596/2003 Z. z.
nevyplýva táto kompetencia.
Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu 5
Ing. Zuzana Akantisová, vedúca oddelenia samosprávnych činností predložila
jednotlivé návrhy na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok:
1.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Školského lesného závodu Kráľová Lehota –
Svarín voči dlžníkovi Tatranský podnik Mestský podnik, štátny podnik v likvidácii
so sídlom Slavkovská 19, Kežmarok v hodnote 115 193,-- Sk,

2.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Školského lesného závodu Kráľová Lehota –
Svarín voči dlžníkovi Kováč Ján – Betonársky závod, J. Matušku 120, Liptovský
Mikuláš v celkovej hodnote 137 887,60 Sk,

3.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky SOU strojárskeho Čadca voči dlžníkovi ZVL,
a. s., Kysucké Nové Mesto, v likvidácii, v celkovej hodnote 102 204,-- Sk.

Komisia prerokovala návrhy na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok a následne
predseda komisie dal o návrhu hlasovať.

Uznesenie č. 5
Komisia školstva, mládeže,
samosprávneho kraja

vzdelávania

a športu

zastupiteľstva

Žilinského

odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
1.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Školského lesného závodu Kráľová Lehota –
Svarín voči dlžníkovi Tatranský podnik Mestský podnik, štátny podnik v likvidácii
so sídlom Slavkovská 19, Kežmarok v hodnote 115 193,-- Sk,

2.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Školského lesného závodu Kráľová Lehota –
Svarín voči dlžníkovi Kováč Ján – Betonársky závod, J. Matušku 120, Liptovský
Mikuláš v celkovej hodnote 137 887,60 Sk,

3.

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky SOU strojárskeho Čadca voči dlžníkovi ZVL,
a. s., Kysucké Nové Mesto, v likvidácii, v celkovej hodnote 102 204,-- Sk.

Výsledky hlasovania:

za: 7 hlasov,

proti: nikto,
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zdržal sa: nikto.

K bodu 6
Predseda komisie predložil sťažnosť, doručenú predsedovi školskej komisie,
na nečinnosť zriaďovateľa Konzervatória v Žiline. Predmetnú sťažnosť komisia prerokovala
a dohodla sa na tom, že sa sťažovateľovi k danému problému písomne vyjadria.

Ing. Dušan Krasnec oboznámil komisiu o spracovaní návrhu internetovej stránky,
na ktorej sa nachádzajú všetky stredné školy, ponuka práce pre absolventov škôl, súbor máp,
vlakové a autobusové spojenia, a potrebné informácie pre študentov, pre absolventov škôl,
pre úrad práce a zamestnávateľov.
Predseda komisie privítal MUDr. Alexandra Slafkovského, ktorý sa pripojil
do diskusie.
Mgr. Ľubomír Jaňák informoval o zabezpečení prác týkajúcich sa sťahovania
v súvislosti s racionalizáciou škôl a školských zariadení k 01. 09. 2004.

K bodu 7
Po vyčerpaní programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť, upozornil
na ďalšie stretnutie komisie, ktoré sa uskutoční v mesiaci október 2004 a pracovné stretnutie
ukončil.

Žilina 10. augusta 2004

Zapísala Andrea Jarošová

Mgr. Jozef Pauko
predseda komisie
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