Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 15. júna 2005 o 10.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení - Ing. Ján Ptačin
Ing. Jozef Rizman

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2004.
Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005.
Návrh na schválenie úveru.
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 7/2005 o poskytovaní
starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady
za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
7. Rozšírenie predmetu obstarávania „Obnova povrchov vozoviek cestnej siete v Žilinskom
samosprávnom kraji“.
8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
9. Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN 4/2004.
10. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na
2. polrok 2005.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal na zasadnutí komisie prítomných členov komisie a zamestnancov Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad kraja“).
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov
komisie Ing. Jozefa Rišiana a Ing. Annu Štefanovú, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie s programom súhlasili.
K bodu 2
Predseda komisie konštatoval, že
rokovaní 13. apríla 2005, sú splnené.

uznesenia,

ktoré

prijala

komisia na

K bodu 3
Vedúca odboru financií Ing. Marta Mangová (ďalej len „vedúca odboru financií“)
predložila prítomným návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2004.
Konštatovala, že predpokladaný prebytok hospodárenia sa zvýšil a informovala o dôvodoch
jeho zvýšenia.
Predseda komisie uviedol, že materiál má výbornú vypovedaciu schopnosť a poukázal
na uspokojivý prebytok hospodárenia vo výške 73 743 020,78 Sk. Súčasne upozornil na
vysokú výšku záväzkov, s ktorými je nutné sa zaoberať. Uviedol, že prevažná časť záväzkov
je evidovaná na úseku zdravotníctva a podstatnú časť záväzkov tvoria mzdy a odvody.
Riaditeľ úradu kraja Ing. Ján Dreisig (ďalej len „riaditeľ úradu kraja“) dal do
pozornosti potrebu riešenia vzniknutej dlhovej a úverovej zaťaženosti. Zdôraznil, že je nutné
zamyslieť sa nad spôsobom vysporiadania dlhov, napríklad formou získania finančných
prostriedkov z odpredaja prebytočného majetku, resp. hľadať ďalšie možnosti v rezervách
a znižovaní nákladov. V závere dal do pozornosti princíp solidarity a princíp rozhodovania
o investíciách podľa dôležitých priorít.
V diskusii sa členovia komisie zaoberali výškou úverovej zaťaženosti samosprávneho
kraja.
Ing. Jaroslav Hus vyjadril názor, že samosprávny kraj vlastní veľa neupotrebiteľného
majetku, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje hospodárenie. Dodal, že navrhovaný úver na
rozšírenie obnovy povrchov vozoviek je veľmi potrebný, pretože je nutné odstrániť havarijný
stav ciest.
Ing. Pavol Oparty zdôraznil potrebu zaoberania sa dlhmi v zdravotníctve, pretože od
roku 2006 prestáva platiť výnimka ochrany majetku zdravotníckych zariadení pred exekúciou.
Odporučil, aby sa hľadali riešenia vysporiadania dlhov formou odpredaja majetku
zdravotníckych zariadení, resp. ich transformácie na akciové spoločnosti.
V tejto súvislosti vystúpil riaditeľ úradu kraja, ktorý uviedol, že od komisie
zdravotníctva sa očakáva, aby predložila komplexný návrh riešenia situácie. Konštatoval, že
v Košickom a Bratislavskom samosprávnom kraji došlo k transformácií zdravotníckych
zariadení na akciové spoločnosti. Dodal, že rast dlhov v zdravotníctve sa podarilo spomaliť,
no aj napriek tomu stále rastie.
Ing. Anna Rašiová odporučila, aby sa pripravili alternatívy ďalšej existencie
zdravotníckych zariadení, ktoré komisia posúdi vo vzťahu k ich výhodám a rizikám.
Ing. Alexander Lilge odporučil, aby bol spracovaný prehľad všetkých pohľadávok
s uvedením ich vymožiteľnosti.
Ing. Erika Greššová odporučila spracovať prehľad pohľadávok po lehote ich
splatnosti.
Ing. Anna Rašiová upriamila pozornosť na vysokú výšku záväzkov príspevkových
organizácií. Uviedla, že v materiáli jej chýba návrh príslušných organizácií na riešenie
vzniknutej straty.
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Riaditeľ úradu kraja upozornil na zlé hospodárenie v niektorých organizáciách
a zdôraznil potrebu zavedenia účinných prvkov kontroly.
Ing. Anna Rašiová informovala, že v mestách a obciach sa schvaľuje aj rozpočet
príspevkových organizácií, čím je možné sledovať úroveň ich hospodárenia, zaviesť systém
dodržiavania finančnej disciplíny a v neposlednom rade prerokovať výsledky hospodárenia
ešte pred spracovaním záverečného účtu.
Po ukončení diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť záverečný
účet za rok 2004, súhlasiť s celoročným hospodárením bez výhrad a s preúčtovaním prebytku
hospodárenia do rezervného fondu. Ďalej odporučili zastupiteľstvu poveriť finančnú komisiu
a komisiu zdravotníctva spracovať v spolupráci s vedením úradu kraja alternatívne návrhy na
oddĺženie zdravotníckych zariadení a návrhy predložiť na rokovanie zastupiteľstva v auguste
2005. Na záver uznesením požiadali riaditeľov organizácií vysporiadať stratu vzniknutú
v roku 2004 a výsledok predložiť na úrad kraja v termíne do 31. 07. 2005.
K bodu 4 a 5
Vedúca odboru financií predložila prítomným Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2005. Informovala o skutočnostiach, ktoré si vyžiadali úpravu
rozpočtu. Pozornosť upriamila na výrazné zníženie príjmu z dane z motorových vozidiel
o 32 590 tis. Sk. Následne detailne oboznámila o navrhovaných úpravách na jednotlivých
úsekoch činností.
Predseda komisie zdôraznil, že je potrebné reálne rozpočtovať finančné prostriedky
získané z odpredaja a potrebu úverových zdrojov na vykrytie plánovaných investícií.
Konštatoval, že vzhľadom na spracovaný návrh na prijatie úveru, bude úverová zaťaženosť
samosprávneho kraja vysoká. Dal do pozornosti stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu
návratných zdrojov financovania, podľa ktorého sú dodržané podmienky pre ich prijatie
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
Riaditeľ úradu kraja podrobne informoval o vyvolaných investíciách v súlade
s výstavbou nového sídla úradu kraja. Ďalej členov komisie oboznámil s ekonomickým
prínosom zavedenia systému SPIN.
Ing. Jaroslav Hus zdôraznil potrebu investovania do rekonštrukcie kotolní a vyjadril
názor, že prijatie úveru na tento účel je prioritnejšou záležitosťou ako na nákup
ekonomického systému SPIN. Požiadal o analýzu úspory finančných prostriedkov, ktorá bude
dosiahnutá zavedením systému SPIN.
Riaditeľ úradu kraja sa stotožnil s potrebou odstránenia havarijných stavov kotolní, no
súčasne zdôraznil, že k dnešnému dňu nebola zrealizovaná žiadna verejná súťaž a nie sú
spracované projekty. Konštatoval, že investícia do zavedenia ekonomického systému ušetrí
výrazný objem finančných prostriedkov, čo je podľa neho lepšia cesta ako odpredávať
majetok.
V ďalšej časti predseda komisie vyzval členov komisie, aby spoločne s prítomnými
vedúcimi odbormi spracovali kvalifikovaný odhad príjmovej časti rozpočtu s poukazom na
plánované príjmy, schválené a plánované odpredaje. Do úvahy boli vzaté pripomienky
jednotlivých komisií zastupiteľstva.
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Na záver diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť 3. úpravu
rozpočtu s odsúhlasenými pripomienkami a doplnkami jednotlivých komisií a súčasne
odporučili schváliť prijatie úveru vo výške 111,1 mil. Sk.
K bodu 6
Vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Marta Pauková predložila prítomným návrh
Všeobecne záväzného nariadenia 7/2005 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach
sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb. Konštatovala, že úprava úhrad predstavuje zvýšenie
nákladov v priemere o 200,– Sk až 300,– Sk mesačne na klienta, čo je pre nich sociálne
únosné vzhľadom na zvýšenie dôchodkov od 01. 07. 2005.
Riaditeľ úradu kraja využil prítomnosť na rokovaní komisie a upozornil, že vzhľadom
na novelu zákona o odmeňovaní bude potrebné pripraviť návrh nového systému odmeňovania
zamestnancov.
Keďže nikto z prítomných nepredložil žiaden pozmeňujúci návrh, členovia komisie
odporučili zastupiteľstvu schváliť nariadenie podľa predloženého návrhu.
K bodu 7
Vedúci odboru dopravy a komunikácií Ing. Daniel Škerda (ďalej len „vedúci odboru
dopravy a komunikácií“) na základe návrhu skupiny poslancov predložil návrh na rozšírenie
predmetu obstarávania „Obnova povrchov vozoviek cestnej siete v Žilinskom samosprávnom
kraji.“
Upriamil pozornosť na tabuľku 2, v ktorej je zaznamenané rozdelenie finančného
objemu 300 mil. Sk na rozšírené úseky ciest. Konštatoval, že bolo navrhnuté podľa rovnakého
princípu, t. j. percentuálnym ohodnotením kritérií – stav povrchu, intenzita dopravy a počet
obyvateľov.
Ing. Pavol Oparty namietal, že požiadavky poslancov za okres Námestovo neboli
akceptované. Požiadal vedúceho dopravy a komunikácií, aby ich požiadavky boli v novom
návrhu zohľadnené.
Vedúci odboru dopravy a komunikácií konštatoval, že je ešte možné zmeniť poradie
doplnených úsekov a v tejto súvislosti si dohodli spoločné stretnutie.
Na záver diskusie členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť rozšírenie
predmetu obstarávania „Obnova povrchov vozoviek cestnej siete v Žilinskom samosprávnom
kraji“ podľa predloženého návrhu.
K bodu 8
Úsek školstva:
Vedúci odboru školstva Mgr. Ľubomír Jaňák predložil návrhy na odpredaj
nehnuteľností v správe stredných škôl a školských zariadení. Ďalej predložil návrh na zmenu
Uznesenia 16 v časti c) zastupiteľstva z 23. 02. 2005.
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Ing. Pavol Oparty odporučil, aby na odpredaj nehnuteľností Školy v prírode Oravská
Lesná bolo vypísané nové výberové konanie. Jeho odporúčanie odôvodnil tým, že pri
vypísaní výberového konania neboli spresnené všetky odpredávané nehnuteľnosti podľa
zápisu na liste vlastníctva, a preto jeden zo záujemcov ponúkol nižšiu kúpnu cenu.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že zastupiteľstvu neodporúčajú schváliť odpredaj
uvedených nehnuteľností a súčasne odporučili vypísať nové výberové konanie.
V súvislosti s návrhom na odpredaj budovy s pozemkami v k. ú. Dolný Kubín
Katolíckej univerzite v Dolnom Kubíne členovia komisie odporučili, aby do uznesenia bolo
doplnené, že nehnuteľnosti sa odpredávajú pre účely zriadenia fakulty sociálnych vecí.
Ostatné odpredaje
predloženého návrhu.

nehnuteľností

odporučili

zastupiteľstvu

schváliť

podľa

Úsek zdravotníctva:
Vedúci odboru zdravotníctva MUDr. Štefan Köhler, MPH predložil návrh na odpredaj
nehnuteľností v správe Nemocnice s poliklinikou Čadca, Polikliniky Kysucké Nové Mesto
a Polikliniky Martin. Ďalej informoval o dôvodoch na vypísanie nových výberových konaní
na odpredaj nehnuteľností v správe Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš.
Členovia komisie po krátkej diskusii odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaj
nehnuteľností podľa predloženého návrhu a vypísať nové výberové konanie na odpredaj
nehnuteľností v správe Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš.
Úsek kultúry:
Vedúca odboru kultúry Mgr. Angelika Fogášová predložila návrhy na odpredaj
nehnuteľností v správe Slovenského komorného divadla v Martine a návrh zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam v správe Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne.
Písomný návrh doplnila o návrh na odpredaj objektu č. s. 5213 postaveného na
pozemku parc. č. KN 1911/69 v k. ú. Martin (bez pozemku), ktorý je v správe Turčianskeho
osvetového strediska v Martine. Informovala, že uzávierka ponúk zaslaných do výberového
konania bude 22. 06. 2005. Uviedla, že sa navrhuje odpredaj na základe výsledku
výberového konania žiadateľovi s najvyššou ponúknutou sumou, ktorá musí byť vyššia ako
cena stanovená znaleckým posudkom.
Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť odpredaje
nehnuteľností aj zmluvu o zriadení záložného práva podľa predloženého návrhu.
Úsek právny:
Zamestnankyňa právneho odboru Mgr. Gabriela Kompišová predložila návrh na kúpu
pozemku v k. ú. Námestovo od vlastníčky Marta Brníková za účelom majetko-právneho
vysporiadania.
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Členovia komisie
predloženého návrhu.

odporučili

zastupiteľstvu

schváliť

kúpu

pozemku

podľa

K bodu 9
Vedúca odboru financií predložila prítomným zoznam žiadateľov, ktorí požiadali
samosprávny kraj o poskytnutie dotácie v zmysle VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov v znení Dodatku 1.
Uviedla, že v stanovenom termíne bolo doručených na úrad kraja 58 žiadostí
a v rozpočte na rok 2005 je vyčlenených na tento účel 300 000,– Sk.
Členovia komisie posúdili jednotlivé požadované výšky dotácií a účel ich využitia a na
základe toho odporučili predsedovi kraja rozhodnúť o pridelení dotácií tak, ako je uvedené
v Uznesení 25.
K bodu 10
Hlavný kontrolór samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík predložil návrh Plánu
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok
2005.
Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej
činnosti podľa predloženého návrhu.
K bodu 11
Nikto z prítomných nepredložil žiadny návrh.
K bodu 12
Členovia komisie prijali Uznesenie 25.
Predseda komisie poďakoval prítomným na účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 20. júna 2005

Ing. Ján Husár, predseda komisie

........................................................

Ing. Sylvie Mahútová, zapisovateľka

........................................................

Jozef Rišian, overovateľ

........................................................

Ing. Anna Štefanová, overovateľka

.........................................................
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U Z N E S E N I E 25
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 15. júna 2005

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
A. p r e r o k o v a l a
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2004,
návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005,
návrh na prijatie úveru,
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 7/2005,
návrh na rozšírenie predmetu obstarávania „Obnova povrchov vozoviek cestnej siete
v Žilinskom samosprávnom kraji“ o 300 mil. Sk,
návrhy na odpredaj a kúpu nehnuteľností na úseku školstva,
návrhy na odpredaj nehnuteľností na úseku zdravotníctva,
návrhy na odpredaj nehnuteľností na úseku kultúry,
návrh na schválenie zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v správe
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
návrh na kúpu pozemku v k. ú. Námestovo,
žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN 4/2004,
návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja na 2. polrok 2005,

B. o d p o r ú č a
I. zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. schváliť
a) Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2004 podľa predloženého
návrhu,
b) 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005 v znení
odsúhlasených pripomienok a doplnkov jednotlivých komisií zastupiteľstva,
c) prijatie úveru vo výške 111,1 mil. Sk pre potreby:
ca)
dofinancovania výstavby sídla Úradu Žilinského samosprávneho kraja
vrátane vyvolaných investícií vo výške 53,5 mil. Sk,
cb) zakúpenia ekonomického systému SPIN vo výške 28,3 mil. Sk,
cc) dofinancovania odstránenia havarijných stavov kotolní vo výške 29,3 mil.
Sk,
d) Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 7/2005
o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja podľa
predloženého návrhu,
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e) rozšírenie predmetu obstarávania „Obnova povrchov vozoviek cestnej siete
v Žilinskom samosprávnom kraji“ o 300 mil. Sk podľa predloženého návrhu,
f) odpredaj nehnuteľností Školy v prírode, 013 54 Kolárovice – Gachy 792, a to
stavby škola v prírode č. s. 792 postavená na parc. č. KN 6796/1 bez pozemku v k.
ú. Kolárovice, ktorá je zapísaná na LV č. 1075 pre vlastníka Žilinský samosprávny
kraj žiadateľovi firme AVISTA, s. r. o., Bukovinská 14, Žilina za kúpnu cenu na
základe výsledku výberového konania vo výške 2 800 000,– Sk,
g) odpredaj strednej školy č. s. 5180 bez pozemku v k. ú. Ružomberok, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva 14294 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v správe Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok žiadateľovi
DIZAJN, n. o., Bernolákova 23, 034 01 Ružomberok, zastúpená Ing. Pavlom
Lizákom, PhD., riaditeľom za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku vo
výške 3 800 000,– Sk,
h) odpredaj internátu č. s. 588 postaveného na parc. č. KN 274/1 a pozemkov parc. č.
KN 274/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 4611 m2 a parc. č. KN 275 zast.
plochy a nádvoria o výmere 933 m2 v kat. území Kysucké Nové Mesto, ktoré sú
zapísané na LV č. 1921 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe Stredné
odborné učilište, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto žiadateľovi firme ROFIS
Ing. Miroslav Hlad, Pivovarská 174, 024 04 Kysucké Nové Mesto za kúpnu cenu
na základe výsledku výberového konania vo výške 8 000 000,– Sk,
i) odpredaj dielní, garáží bez súp. čísla postavených na parc. č. KN 3475/20, garáže
bez súp. čísla postavenej na parc. č. KN 3475/24, adm. budovy bez súp. čísla
postavenej na parc. č. KN 3475/34, kotolne č. s. 3754 postavenej na parc. č. KN
3475/21 a pozemkov parc. č. KN 3475/20 zast. plochy a nádvoria o výmere 516
m2, parc. č. KN 3475/21 zast. plochy a nádvoria o výmere 14 m2, parc. č. KN
3475/22 zast. plochy a nádvoria o výmere 302 m2, parc. č. KN 3475/23 zast.
plochy a nádvoria o výmere 140 m2, parc. č. KN 3475/24 zast. plochy a nádvoria
o výmere 80 m2, parc. č. KN 3475/33 zast. plochy a nádvoria o výmere 244 m2,
parc. č. KN 3475/34 zast. plochy a nádvoria o výmere 304 m2 v kat území Žilina,
ktoré sú zapísané na LV č. 4662 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe
Združená stredná škola Žilina – Bánová, Osvety 29, žiadateľovi firme TES
Slovakia, s. r. o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina za kúpnu cenu na základe výsledku
výberového konania vo výške 7 500 000,– Sk,
j) odpredaj rekreačnej chaty č. s. 117 postavenej na parc. č. KN 344 bez pozemku
v kat. území Čremošné, ktorá je zapísaná na LV č. 453 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj v správe Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska
Mošovce, Na Drienok 154, žiadateľke Mária Blehová, 951 31 Močenok 1195/141
za kúpnu cenu vo výške 485 000,- Sk,
k) odpredaj dielní odborného výcviku č. s. 1593 postavených na parc. č. KN 2289 bez
pozemku v kat. území Ružomberok, ktoré sú zapísané na LV č. 5605 pre Žilinský
samosprávny kraj v správe Združená stredná škola obchodu a služieb, Žilinská
cesta 24, 034 01 Ružomberok žiadateľovi firme EPOS, Ing. Miroslav Mračko,
Penčianska 27, 851 01 Bratislava za kúpnu cenu na základe výsledku výberového
konania vo výške 7 000 000,– Sk,
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l) odpredaj Predajne Mladosť č. s. 2219 postavenej na parc. č. KN 7300/1 bez
pozemku v kat. území Ružomberok, ktorá je zapísaná na LV č. 5605 pre Žilinský
samosprávny kraj v správe Združená stredná škola obchodu a služieb, Žilinská
cesta 24, 034 01 Ružomberok žiadateľovi Justína Brezániová, K. Sidora 747/71,
034 01 Ružomberok za kúpnu cenu na základe výsledku výberového konania vo
výške 600 000,– Sk,
m) odpredaj internátu č. s. 38 postaveného na parc. č. KN 183/25, telocvične č. s.
9876 postavenej na parc. č. KN 151/4 a pozemkov parc. č. KN 151/4 zast. plochy
a nádvoria o výmere 883 m2, parc. č. KN 183/25 zast. plochy a nádvoria o výmere
2226 m2 v kat. území Martin, ktoré sú zapísané na LV č. 2803 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj žiadateľovi UK JLF, Záborského 2, 036 45 Martin za
kúpnu cenu vo výške 8 000 000,– Sk,
n) 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, žiadateľovi Katolícka univerzita v Ružomberku za kúpnu cenu vo výške
3 500 000,– Sk pre účely zriadenia fakulty sociálnych vecí,
o) odpredaj provizórneho internátu č. s. 349 postaveného na parc. č. KN 925/2
a pozemkov parc. č. KN 925/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 679 m2, parc. č.
KN 925/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 3455 m2, v kat. území Liptovský
Hrádok, ktoré sú zapísané na LV č. 248 pre Žilinský samosprávny kraj v správe
Združená stredná škola elektrotechnická, Celiny 1536, 033 15 Liptovský Hrádok
žiadateľovi Združenie lekárov MUDr. Nora Bolvanská a MUDr. Dalibor Kurek, J.
D. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok za kúpnu cenu na základe výsledku
výberového konania vo výške 2 000 000,– Sk,
p) odpredaj dielne PSV I č. s. 433 postavenej na parc. č. KN 614/1, vrátnice č. s. 434
postavenej na parc. č. KN 614/3, diagnostického strediska č. s. 435 postaveného
na parc. č. KN 616/1, dielne PSV II č. s. 436 postavenej na parc. č. KN 618, dielne
č. s. 437 postavenej na parc. č. KN 619/3, budovy - suché dvory č. s. 438
postavenej na parc. č. KN 619/4 a pozemkov parc. č. KN 614/1 zast. plochy
a nádvoria o výmere 1390 m2, parc. č. KN 614/2 zast. plochy a nádvoria o výmere
3322 m2, parc. č. KN 614/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 37 m2, parc. č. KN
616/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 265 m2, parc. č. KN 616/2 zast. plochy
a nádvoria o výmere 1658 m2, parc. č. KN 616/3 zast. plochy a nádvoria o výmere
4 m2, parc. č. KN 616/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, parc. č. KN 618
zast. plochy a nádvoria o výmere 1064 m2, parc. č. KN 619/1 zast. plochy
a nádvoria o výmere 3639 m2, parc. č. KN 619/3 zast. plochy a nádvoria o výmere
538 m2, parc. č. KN 619/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 477 m2, parc. č. KN
619/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 1917 m2, parc. č. KN 619/6 zast. plochy
a nádvoria o výmere 16 m2 v kat. území Horný Hričov, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 434 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredné
odborné učilište stavebné, Tulipánová 2, Žilina žiadateľovi SWIMEA, s. r. o.,
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina za kúpnu cenu 6 000 000,– Sk,
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q) odpredaj časti pozemku parc. č. KN 5413/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 361
m2 v kat. území Žilina, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 23 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj v správe Poľnohospodárska škola, Predmestská 82,
Žilina žiadateľovi HONDA AGBA Motor, s. r. o., Predmestská 90, 010 01 Žilina
za cenu určenú podľa znaleckého posudku vo výške 360 000,– Sk,
r) kúpu pozemku parc. č. KN 5583/37 zast. plochy a nádvoria o výmere 1718 m2
v kat. území Liptovský Mikuláš, zapísaného na LV č. 354 pre vlastníka Rentako, s.
r. o., Prievozská 14/A, Bratislava, IČO 36003263 do vlastníctva Žilinského
samosprávneho kraja, v správe Združená stredná škola stavebná, Školská 8,
Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu vo výške 687 200,– Sk,
s) odpredaj budovy č. s. 330 postavenej na parc. č. KN 1148 a budovy č. s. 331
postavenej na parc. č. KN 1147 v k. ú. Skalité, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva 662 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Nemocnica
s poliklinikou Čadca žiadateľovi Pavol Ďuris, bytom Turčianska Blatnica č. 238,
Martin za kúpnu cenu na základe výsledku ponukového konania vo výške
5 300 000,– Sk,
t) odpredaj pozemkov parc. č. KN 141/51 o výmere 966 m², parc. č. KN 141/52
o výmere 124 m², parc. č. KN 141/8 o výmere 24 m², parc. č. KN 141/9 o výmere
21 m², parc. č. KN 141/10 o výmere 21 m², parc.č. KN 141/11 o výmere 24 m²,
parc. č. KN 141/21 o výmere 18 m², parc. č. KN 141/22 o výmere 18 m², parc. č.
KN 141/23 o výmere 18 m², parc. č. KN 141/24 o výmere 18 m², parc. č. KN
141/25 o výmere 18 m², parc. č. KN 141/26 o výmere 19 m², parc. č. KN 141/27
o výmere 22 m², parc. č. KN 141/28 o výmere 23 m² vedených ako zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto spolu s garážami v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, a to garáž č. s. 2140 na parc. č. KN 141/8, č. s. 2141 na parc. č. KN
141/9, č. s. 2142 na parc. č. KN 141/10, č. s. 2143 na parc. č. KN 141/11, č. s.
2144 na parc. č. KN 141/27, č. s. 2145 na parc. č. KN 141/28, ktoré sú zapísané na
liste vlastníctva 1566 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe
Poliklinika Kysucké Nové Mesto žiadateľovi FRACHO, a. s., J. Kráľa 81,
Kysucké Nové Mesto za kúpnu cenu vo výške 554 000,– Sk,
u) odpredaj budovy zdravotného strediska č. s. 4465 postavenej na parc. č. KN
1250/2 a pozemku parc. č. KN 1250/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 733 m²
v k. ú. Martin, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 147 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Poliklinika Martin žiadateľovi Ladislav Jakubec, ul. 1.
Čsl. Brigády 26, Vrútky za kúpnu cena na základe výsledku ponukového konania
vo výške 6 000 000,– Sk,
v) odpredaj rekreačnej chaty Bystrička č. s. 9670 na parc. č. KN 7526 spolu
s pozemkami parc. č. KN 7526, zast. plochy o výmere 103 m² a parc. č. KN
7530/3, t. t. p. o výmere 2001 m² v k. ú. Martin, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva 1115 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Slovenské
komorné divadlo Martin žiadateľovi Roman Hámor, bytom Žilinská 31/2, 034 01
Ružomberok za kúpnu cenu na základe výsledku ponukového konania vo výške
600 000,– Sk,
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w) odpredaj rekreačnej chaty na Stráňach č. s. 9665 na parc. č. KN 6786 spolu
s pozemkami parc. č. KN 6786, zast. plochy a nádvoria o výmere 1 404 m² v k. ú.
Martin, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 1115 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj, v správe Slovenské komorné divadlo Martin žiadateľovi
Miroslav Kostiviar, bytom Krátka 19, 974 01 Banská Bystrica za kúpnu cenu na
základe výsledku ponukového konania vo výške 1 300 000,- Sk,
x) Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Žilinského
samosprávneho kraja v správe Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne v prospech záložného veriteľa Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
Záhradnícka 153, Bratislava, a to:
- k parc. č. KN 17130/1, zast. plocha o výmere 25 076 m² v k. ú. Oravská Lesná,
- k parc. č. KN 17130/3, zast. plocha o výmere 1 249 m² v k. ú. Oravská Lesná,
- k parc. č. KN 5835, zast. plocha o výmere 3 260 m² a k stavbe bez súpisného
čísla na pozemku parc. č. KN 5835 v k. ú. Zákamenné,
- k parc. č. KN 5838, zast. plocha o výmere 4 177 m² a k stavbe – Výhrevni
(depo) na pozemku parc. č. KN 5838 v k. ú. Zákamenné,
y) odpredaj objektu č. s. 5213 postaveného na pozemku parc. č. KN 1911/69 v k. ú.
Martin (bez pozemku), ktorý je zapísaný na liste vlastníctva 3746 pre vlastníka
Žilinský samosprávny kraj, v správe Turčianske osvetové stredisko Martin na
základe výsledku ponukového konania žiadateľovi s najvyššou ponúknutou
sumou, ktorá musí byť vyššia ako cena stanovená znaleckým posudkom,
z) kúpu pozemku pkn. parc. č. 718 v k. ú. Námestovo, ktorý je vedený na liste
vlastníctva č. 30 kde patrí z osvedčenej výmery 2317 m2 7/16, spoluvlastnícky
podiel je 728/23040 t. j. 32,03 m2 a na liste vlastníctva č. 31, kde patrí
z osvedčenej výmery 2317 m2 9/16, spoluvlastnícky podiel je 10/160 t. j. 81,46
m2 do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja od vlastníka Marta Brníková
(rod. Florková), bytom Ul. Ľudovíta Štúra č. 732/35, Námestovo za kúpnu cenu vo
výške 37 448,– Sk,
ž) zmenu Uznesenia 16 v časti c) zastupiteľstva z 23. 02. 2005 podľa predloženého
návrhu,
žž) plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja na 2. polrok 2005 podľa predloženého návrhu,
2. súhlasiť
a) s celoročným hospodárením Žilinského samosprávneho kraja za rok 2004 bez
výhrad,
b) s preúčtovaním prebytku hospodárenia za rok 2004 vo výške 73 743 020,78 Sk do
rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja,
3. poveriť
finančnú komisiu a komisiu zdravotníctva zastupiteľstva spracovať v spolupráci
s riaditeľom Úradu Žilinského samosprávneho kraja alternatívne návrhy na
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oddĺženie zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja a návrhy predložiť na rokovanie zastupiteľstva v auguste
2005,
II. predsedovi Žilinského samosprávneho kraja
rozhodnúť o pridelení dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského
samosprávneho kraja 4/2004 žiadateľom:
1. Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej Osady:
Ovčiarska nedeľa – Ovenálie v roku 2005

14 000,– Sk,

2. Jednota dôchodcov na Slovensku:
Pomoc v oblasti zdravia

5 000,– Sk,

3. Obec Jasenovo:
Preteky všestrannosti - Majstrovstvá Turca
Preteky všestrannosti – Majstrovstvá Žilinského kraja

5 000,– Sk,
5 000,– Sk,

4. Obec Rudno:
Rekonštrukcia MŠ za účelom zradenia obecnej knižnice nákup materiálu a zariadenia
5. Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra, Belá – Dulice:
Turčiansky bicyklový deň v Jasenskej doline
6. OZ Vidiecký parlament Žilinského kraja:
Tvorba Akčného plánu rozvoja vidieka Žilinského kraja
7. Obec Veličná:
Technické zabezpečenie Folklórnych slávností dolnej Oravy
8. OZ Športový a technický klub pri Strednej lesníckej škole
v Liptovskom Hrádku:
Podpora školského športu, súťaží a tréningovej činnosti,
materiálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť
9. Agentúra spotrebiteľských informácií Slovenska, Žilina:
Vydanie príručky pre občanov ŠZK „Sprievodca po úradoch“
10. Živena – SSŽ Žilina:
Vyhotovenie nových krojov -uchovanie a zveľadovanie
tradičných ľudových techník a remesiel
11. Obec Zuberec:
Materiálne zabezpečenie folklórnych skupín
12. Obec Liptovský Trnovec:
Trnovecký jarmok tradičných ľudových remesiel
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3 000,– Sk,

10 000,– Sk,

10 000,– Sk,

5 000,– Sk,

10 000,– Sk,

20 000,– Sk,

5 000,– Sk,

8 000,– Sk,

10 000,– Sk,

13. MKŠS Kysucké Nové Mesto:
Činnosť ochotníckeho súboru

5 000,– Sk,

14. TK Deep Martico, Martin:
Obstaranie kostýmov
Festival tanca – Majstrovstvá SR

5 000,– Sk,
9 000,– Sk,

15. Obec Lodno:
Rozprávačské Lodno

3 000,– Sk,

16. Dom Matice slovenskej:
VIII. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských
časopisov – ceny, cestovné

10 000,– Sk,

17. LIZNAK:
Liptovské dni matky

15 000,– Sk,

18. MKS Trstená:
Celoslovenská súťaž Trstenská krídlovka

10 000,– Sk,

19. Obec Habovka:
Staré nôty mladých strún Európy XV. Ročník

11 000,– Sk,

20. Obec Ochodnica:
Folklórny festival

7 000,– Sk,

21. Mestské kultúrne stredisko, Čadca:
Oprava hudobného nástroja – cimbál

15 000,– Sk,

22. TUZLUK, Martin:
21. ročník folklórného festivalu Turčianské slávnosti folklóru

10 000,– Sk,

23. Klub športového potápania Delfín Žilina:
Nákup tréningového materiálu a plaveckých potrieb

10 000,– Sk,

24. Združenie výtvarných umelcov Stredného Slovenska, Martin:
Tlač katalógu pre samostatnú výstavu ak. maliara Pavla Mušku

9 000,– Sk,

25. Mesto Rajecké Teplice:
IV. Akordeónový musette festival pre deti a mládež

10 000,– Sk,

26. OZ Lentilky:
Svetové tanečné podujatie – DISCOWORLD 2005

12 000,– Sk,

27. Obec Bystrička:
Ochotnícky divadelný súbor PIŠINGER

7 000,– Sk,

28. Obec Ťapešovo:
Kultúrno-športová akcia „Dni Ťapešova“

10 000,– Sk,
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29. Miešaný zbor Žilina, OZ:
Pokrytie nákladov na turné do Talianska

12 000,– Sk,

30. ZŠ, Nám. mladosti, Žilina:
Zakúpenie biofeedbacku

10 000,– Sk,

31. Zbor Žilincov:
100 rokov organizovaného športu

10 000,– Sk,

C. n e o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
schváliť
odpredaj nehnuteľností Školy v prírode, 029 57 Oravská Lesná, Lehotská 626, a to stavby
prevádzková budova č. s. 1028 postavená na parc. č. KN 5108/17, 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. 1029 postavená na parc. č. KN 5438/3 a
pozemkov parc. č. KN 5108/4 zastavané plochy o výmere 431 m2, parc. č. KN 5108/17
zastavané plochy o výmere 8 m2, parc. č. KN 5438/1 zastavané plochy o výmere 1799
m2, parc. č. KN 5438/2 v častiach: o výmere 1297 m2 zastavané plochy, o výmere 250
m2 trvalé trávne porasty, pozemok parc. č. KN 5438/3 zastavané plochy o výmere 14 m2,
parc. č. KN 5438/4 zastavané plochy o výmere 63 m2 v kat. území Oravská Lesná, ktoré
sú zapísané na LV č. 1029 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj na základe výsledku
výberového konania firme OMOSS, s. r. o., Trstená a odporúča vypísať nové ponukové
konanie,
D. o d p o r ú č a
vypísať nové ponukové konania na odpredaj nehnuteľností v správe Nemocnice
s poliklinikou Liptovský Mikuláš,
E. ž i a d a
riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vysporiadať stratu vzniknutú v roku 2004 a výsledok predložiť na Úrad Žilinského
samosprávneho kraja v termíne do 31. 07. 2005.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jozef Rišian

............................................

Ing. Anna Štefanová

............................................
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