Zápisnica
z rokovania komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 9. júna 2004 o 13.00 hodine
v zasadačke Úradu ŽSK

Prezencia:

prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
3. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
4. Rôzne.
5. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Štefan Holeščák (ďalej len „predseda
komisie“) a privítal členov komisie. Konštatoval, že vzhľadom na nízku účasť členov komisie
na rokovaní nie je komisia uznášania schopná.
K bodu 2
Predseda komisie požiadal členov komisie, aby predložili svoje pripomienky k návrhu
modernizácie a výstavby plynových kotolní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 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 výnimkou navrhovanej plynofikácie v týchto objektoch:
Gymnázium Š. Moyzesa 21, Ružomberok
Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 8, Ružomberok.

K bodu 3
Komisia prerokovala návrhy na odpredaj a kúpu nehnuteľností
zdravotníctva a kultúry.

v oblasti školstva,

Komisia výstavy, územného plánovania a životného prostredia zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
odporúča
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
1. odpredaj pozemku parc. KN č.1225, zast. plocha o výmere 26 m2 v k. ú. Čadca, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Nemocnica s poliklinikou v Čadci žiadateľom Jozefovi Kozlíkovi s manželkou Annou,
bytom Vysoká nad Kysucou č. 1049 za kúpnu cenu vo výške 6820,– Sk,
2. odpredaj nehnuteľností (skleníkové hospodárstvo) v k. ú. Čadca, a to parc. č. KN 1207/7,
zast. plocha o výmere 242 m2 spolu s prevádzkovou stavbou a skleníkom (bez súpisného
čísla) a v geometrickom pláne č. 227/2003 ako parc. č. KN 1207/16, zast. plocha o výmere
1140 m2 (oddelená z parc. č. KN 1207/1), ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 2767 pre
vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Nemocnica s poliklinikou v Čadci,
žiadateľovi Františkovi Varmužovi, bytom Čadca, Milošová č. 454 za kúpnu cenu vo
výške 750 000,– Sk,
3. odpredaj pozemku parc. KN č. 334, ost. plocha o výmere 207 m2 v k. ú. Čadca, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Nemocnica s poliklinikou v Čadci žiadateľovi Bohumilovi Surovkovi, bytom Čadca,
Okružná 152/46 Čadca za kúpnu cenu vo výške 82 800,– Sk,
4. odpredaj pozemku KN č. 1207/17, zast. plocha o výmere 167 m2 a pozemok KN č.
1207/18, zast. plocha o výmere 45 m2 v k. ú. Čadca podľa geometrického plánu č.
227/2003, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 2767 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj, v správe Nemocnica s poliklinikou v Čadci žiadateľovi Ing. Jánovi Jurgovi –
JURIZO, Horelica č. 151, Čadca za kúpnu cenu vo výške 50 000,-Sk,
5. odpredaj domu č. s. 285 na pozemku parc. č . KN 675 a pozemku parc. č. KN 675, zast.
plochy a nádvoria o výmere 112 m2 a parc. č. KN 674, záhrady o výmere 501 m2 v k. ú.
Palúdza, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2047 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraja, v správe Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši žiadateľovi MUDr.
Petrovi Benkovi s manž. Oľgou, bytom Liptovský Mikuláš, S. B. Hroboňa 3/300 za kúpnu
cenu vo výške 2 000 005,– Sk,
6. odpredaj domu č. s. 217 na parc. č. KN 1111 spolu s pozemkom parc. č. KN 1111, zast.
plocha o výmere 578 m² v k. ú. Veľká Bytča, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2085
pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Poliklinika Bytča žiadateľovi JUDr.
Milošovi Gerovi bytom Bytča, Thurzova 971/23, za kúpnu cenu na základe výsledku
ponukového konania vo výške 3 200 000, – Sk,
7. odpredaj pozemku parc. č. KN 214, zast. plocha o výmere 72 m² v k. ú. Palúdzka do
spoluvlastníctva žiadateľom:
Ján Dúbrava s manž. Emíliou, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
RNDr. Peter Slačka s manž. Lýdiou, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Lipt. Mikuláš,
Ing. Viera Gubová, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
Ing. Július Hajdu, bytom Nábr. K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš
za kúpnu cenu vo výške 36 000,– Sk, t. j. 500,– Sk/m²,
8. odpredaj časti pozemku parc. č. KN 216, zast. plocha o výmere 79 m² v k. ú. Palúdzka do
spoluvlastníctva žiadateľom:
Milan Tuček, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,

Ing. Jana Ilíčová, bytom Nábr. K. Petroviča 1569, Liptovský Mikuláš,
Mgr. Jozef Komora s manž. Danielou, bytom K. Petroviča 1570, Liptovský Mikuláš,
za kúpnu cenu vo výške 39 500 Sk, t. j. 500,– Sk/m²,
9. odpredaj časti pozemku parc. č. KN 511/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 196 m² a
parc. č. KN 508, zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m² v k. ú. Turčianske Teplice
žiadateľovi Jaroslavovi Fidrikovi, bytom Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice za
kúpnu cenu vo výške 117 000,– Sk, t. j. 500,– Sk/m²,
10. odpredaj kultúrneho zariadenia č. s. 346 postaveného na pozemku parc. č. KN 1997 spolu
s pozemkom parc. č. KN 1997, zast. plocha o výmere 565 m² v k. ú. Liptovský Mikuláš,
ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 3216 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v správe Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši žiadateľovi CSBC, spol.
s r. o., Roľnícka 10, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 1 800 000,– Sk,
11. kúpu pozemku pkn. Parc. č. 718 v k.ú. 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, obaja bytom Námestovo, Ľ. Štúra 755/8 za kúpnu cenu vo výške 37 448,90 Sk.

K bodu 4
Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy ani požiadavky na prerokovanie.

K bodu 5
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapísala Ing. Katarína Náhliková

Žilina 10. júna 2004

Ing. Štefan Holeščák
predseda komisie

