Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 13. októbra 2004 o 10.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený – Ing. Anna Rašiová

Program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2004.
4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004.
5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005.
6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
7. Zásady kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja.
8. Zásady vybavovania sťažností a petícií v Žilinskom samosprávnom kraji.
9. Rôzne.
10. 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 Jozefa Rišiana a Ing. Jozefa Rizmana, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie s predloženým návrhom programu rokovania súhlasili.
K bodu 2
Predseda komisie konštatoval, že uznesenia, ktoré prijala komisia na rokovaní
11. augusta 2004, sú splnené.
K bodu 3
Vedúca odboru financií Ing. Marta Mangová (ďalej len „vedúca odboru financií úradu
kraja“) oboznámila prítomných s informatívnou správou Čerpanie rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja za 1. polrok 2004. Konštatovala, že súčasťou materiálu je aj prehľad
stavu záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2003 a k 30. 06. 2004.
Člen komisie Ing. Pavol Oparty požiadal o informáciu, z akých dôvodov neboli v roku
2004 poskytnuté finančné prostriedky Spišskej katolíckej charite v Ružomberku.

Vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Mária Bobáková uviedla, že riaditeľ tejto
organizácie nedal v zákonom stanovenej lehote vyúčtovanie a predložil len bilanciu
hospodárenia. Na túto skutočnosť bol niekoľko krát upozorňovaný a výstrahou, že
samosprávny kraj odstúpi od zmluvy. Informovala, že je pripravená nová zmluva, ku ktorej sa
riaditeľ charity ešte nevyjadril. Uviedla, že v prípade, ak zmluva nebude podpísaná do 25. 10.
2004, finančné prostriedky vo výške 17 mil. Sk budú použité pre zariadenia sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Na záver konštatovala, že v tejto veci sa
pripravuje ešte posledné stretnutie, avšak komunikácia zo strany charity nie je dobrá.
Hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len „hlavný
kontrolór kraja“) informoval o kontrole, ktorá bola vykonaná v DSS v Zázrivej. Konštatoval, že
finančný príspevok bol použitý v zmysle zákona.
K bodu 4
Vedúca odboru financií úradu kraja predložila prítomným Návrh na 4. úpravu rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 na jednotlivých úsekoch činnosti. Informovala
o ďalších zmenách, ktoré nastali po odoslaní materiálov členom komisie. Uviedla, že zo
štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky na úseku kultúry
a na prenesené kompetencie na úseku školstva a na projekt „Infovek“.
V ďalšej časti uviedla, že osobitne je označený predpokladaný príjem z odpredaja
neupotrebiteľného majetku a následne plánované investície, ktoré budú financované zo
získaných finančných prostriedkov z odpredaja. V prípade, že sa majetok neodpredá, nebudú sa
realizovať ani plánované investičné akcie.
Informovala o pláne kúpiť autobus, ktorý bude slúžiť pre všetky činnosti
samosprávneho kraja. Uviedla, že sa hľadajú finančné rezervy na jednotlivých úsekoch,
z ktorých by bolo možné realizovať kúpu autobusu.
Predseda komisie odporučil, aby do konca roku 2004 boli rozpustené finančné rezervy
a aby na rokovanie zastupiteľstva bol predložený predbežný rozpis použitia celej rezervy na
jednotlivých úsekoch činnosti.
Člen komisie Ing. Pavol Oparty požiadal, aby sa riešila prevádzka spojov na území
Oravy. Odporučil, aby sa v rozpočte uvažovalo aj s nákladmi na vykrytie strát z poskytovania
výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.
K bodu 5
Vedúca odboru financií úradu kraja oboznámila prítomných s Návrhom rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005.
Na úvod uviedla, že samosprávny kraj nemá dobrú východiskovú základňu pre
zostavenie rozpočtu a v súčasnosti dochádza k častým zmenám. Podrobne vysvetlila filozofiu
a kritériá, ktoré boli použité pri zostavení rozpočtu. Konštatovala, že sa vychádzalo sa z potrieb
na úrovni roku 2004 minimálne tak, aby bola zabezpečená činnosť všetkých zariadení.
Zostatok finančných prostriedkov bude určený na kapitálové výdavky, a to prednostne na
dofinancovanie rozostavaných stavieb a v nevyhnutnej miere na havarijné stavy. Uviedla, že po
fiškálnej decentralizácii budú príjmy samosprávneho kraja tvoriť príjmy z daní z príjmov
fyzických osôb podľa daných kritérií a váh, príjmy z dane z motorových vozidiel, transfery zo

štátu na školstvo a sociálne zabezpečenie a vlastné príjmy. Informovala, že 15. november 2004
je predpokladaný termín schválenia vládneho nariadenia, ktorým bude rozdelený výnos dane
z motorových vozidiel na samosprávne kraje podľa jednotlivých kritérií.
V ďalšej časti informovala, že na štátnu pokladnicu prechádza len úrad kraja.
Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja budú mať založené bankové
účty v komerčných bankách.
Na záver uviedla, že súčasťou predloženého návrhu rozpočtu na rok 2005 bude aj návrh
uznesenia, ktorým zastupiteľstvo schváli prijatie úveru vo výške 70 mil. Sk na rekonštrukciu
sídla úradu kraja od Dexia banky Slovensko, a. s.
Predseda komisie informoval prítomných o stanoviskách jednotlivých komisií k návrhu
rozpočtu. Konštatoval, že všetky pripomienky komisií je obtiažne zapracovať do návrhu
rozpočtu a bude nutné nájsť kompromis.
Člen komisie Ing. Jaroslav Hus sa vyjadril, že predložený materiál je bez konkrétnych
čísel a je potrebné počkať na schválenie štátneho rozpočtu. Uviedol, že v podmienkach
súčasnej pripravovanej fiškálnej decentralizácie je problematické vyčísliť predpokladané
príjmy samosprávneho kraja. Odporučil, aby predložený materiál bol ponímaný len za
východiská pre zostavenie rozpočtu, zohľadniť požiadavky jednotlivých komisií podľa
finančných možností a na základe schváleného štátneho rozpočtu pripraviť konkrétny návrh
rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2005.
Po ukončení diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, že predložený návrh
odporúčajú zastupiteľstvu schváliť ako východiská pre spracovanie rozpočtu. Do príjmovej
časti návrhu rozpočtu požiadali zapracovať položku 230 „Kapitálové príjmy“ a výnos z dane
z motorových vozidiel v nadväznosti na všeobecne záväzné nariadenie o dani z motorových
vozidiel. Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu požiadali riešiť kapitálové výdavky na úseku
zdravotníctva, dopracovať menovitý zoznam stavieb v nadväznosti na výšku príjmov a
zohľadniť pripomienky jednotlivých komisií zastupiteľstva k návrhu rozpočtu v rámci daných
finančných možností. Na záver odporučili predsedovi kraja, aby na základe spracovaného
východiska bol návrh rozpočtu predložený na rokovanie zastupiteľstva do konca mesiaca
november 2004 a taktiež aj návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bude upravené
zdanenie motorových vozidiel tak, aby nadobudlo účinnosť 01. 01. 2005.
K bodu 6
Úsek kultúry:
Vedúca odboru kultúry úradu kraja Mgr. Angelika Fogášová predložila prítomným
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ludrová, ktoré sú v správe Liptovského múzea
v Ružomberku.
Úsek dopravy:
Vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií úradu kraja Ing. Daniel Škerda
predložil prítomným návrh na odpredaj cesty III. triedy v k. ú. Sučany do vlastníctva Obce
Sučany za kúpnu cenu 1,– Sk.

Informoval, že pozemok, na ktorom je postavená komunikácia, nie je vysporiadaný.
Uviedol, že v prípade schválenia odpredaja bude na
Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR podaný návrh na vyradenie komunikácie zo siete ciest III. triedy a bude
zaradená do siete mestských komunikácií.
Členovia komisie odporučili odpredaj schváliť s tým, že majetko-právne vysporiadanie
pozemku si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.
Členovia komisie využili prítomnosť Ing. Daniela Škerdu na rokovaní komisie
a požiadali ho o informácie k požiadavke akciovej spoločnosti SAD Liptovský Mikuláš na
finančných transfer v roku 2005 na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy na území
Liptova a Oravy.
Ing. Daniel Škerda podrobne vysvetlil prítomným filozofiu prerozdeľovania finančných
dotácií na autobusovú dopravu. Informoval, že na rokovanie vlády SR je pripravený materiál
týkajúci sa zvýšenia finančných dotácií v súvislosti so zvýšenými vstupmi dopravcov (cena
nafty, diaľničné známky). Uviedol, že je problematické preukázať opodstatnenú výšku
predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave. Konštatoval, že štruktúra prepravených osôb nie je transparentná a nie je možné určiť
aké množstvo osôb a v akej štruktúre (študenti, dôchodcovia) boli prepravení. Informoval, že
bola zverejnená ponuka na spracovanie obslužnosti územia, z ktorej bude zrejmé, koľko spojov
bude potrebných na zabezpečenie obslužnosti územia a koľko bude potrebných finančných
prostriedkov. Na záver uviedol, že cestovné poriadky schvaľuje samosprávny kraj a v tejto veci
bude potrebné realizovať rokovania so starostami miest a obcí.
Úsek školstva:
Vedúci odboru školstva úradu kraja Mgr. Ľubomír Jaňák oboznámil prítomných
s jednotlivými návrhmi na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú v správe škôl a školských
zariadení.
Podrobnejšie sa venoval návrhu na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ružomberok
žiadateľovi Katolícka univerzita v Ružomberku. Informoval, že Ministerstvo školstva SR na
účel kúpy tejto nehnuteľnosti vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 19 mil. Sk a uviedol, že
je na poslancoch, aby svojím rozhodnutím nedovolili, aby fakulta tejto univerzity bola
umiestnená v inom kraji. Na záver dodal, že sú doriešené aj problémy súvisiace s následným
sťahovaním.
Úsek vnútornej správy:
Členovia komisie sa oboznámili s dôvodovou správou k návrhu na vyradenie osobného
motorového vozidla značky Superb z evidencie majetku samosprávneho kraja.
K bodu 7 a 8
Hlavný kontrolór kraja oboznámil prítomných s návrhom Zásad kontrolnej činnosti
Žilinského samosprávneho kraja a s návrhom Zásad vybavovania sťažností a petícií
v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré predkladá na schválenie zastupiteľstvu na základe
novely zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

K bodu 9
a)
Vedúca odboru financií úradu kraja informovala o žiadostiach, ktoré boli doručené na
samosprávny kraj na základe Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov samosprávneho kraja.
Došlo k dohode, že po termíne uzávierky žiadostí, t. j. po 31. 10. 2004, sa bude komisia
komplexne zaoberať všetkými doručenými žiadosťami.
b)
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu schváliť vyplatenie zvýšenej odmeny
poslancom za mesiac október 2004 o 10 000,– Sk.
K bodu 10
Členovia komisie prijali Uznesenie 21. Na záver predseda komisie poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 15. októbra 2004

Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvie Mahútová, zapisovateľka

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

Jozef Rišian, overovateľ

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

Ing. Jozef Rizman, overovateľ

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

U Z N E S E N I E 21
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 13. októbra 2004

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)
m)
n)
o)

čerpanie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2004,
návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004,
správu k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005,
návrh na prijatie úveru,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ludrová, v správe Liptovského múzea
v Ružomberku,
návrh na odpredaj cesty III. triedy v k. ú. Sučany,
návrh odpredaj nehnuteľností v k. ú. Ružomberok, v správe Združenej strednej školy
v Ružomberku,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Oravský Podzámok, v správe SOU
poľnohospodárskeho v Oravskom Podzámku,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Oravský Podzámok, v správe Strediska
praktického vyučovania v Dolnom Kubíne,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš, v správe SOU
v Liptovskom Mikuláši,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Žilina, v správe Strednej zdravotníckej školy
v Žiline,
návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Liptovský Hrádok, v správe Gymnázia
v Liptovskom Hrádku,
návrh na vyradenie vozidla Škoda Superb z majetku Žilinského samosprávneho kraja,
návrh Zásad kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja,
návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v Žilinskom samosprávnom kraji,

B. o d p o r ú č a
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. zobrať na vedomie
čerpanie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2004 v predloženom
znení,
2. schváliť
a) 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2004 podľa
predloženého návrhu,
b) predloženú správu k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja ako
východiská pre spracovanie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005,

c) v zmysle § 11 ods. 2 písm. e) zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov prijatie úveru vo výške 70 mil. Sk
na rekonštrukciu sídla Úradu Žilinského samosprávneho kraja za podmienok
stanovených v zákone o rozpočtových pravidlách,
d) odpredaj rodinného domu č. s. 1 postaveného na parc. č. KN 1042 spolu
s pozemkom parc. č. KN 1042, zast. plochy a nádvoria o výmere 1142 m² a parc. č.
KN 1041, záhrady o výmere 1059 m² v k. ú. Ludrová, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva 177 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, v správe Liptovské
múzeum v Ružomberku žiadateľovi, ktorý ponúkne vo výberovom konaní najvyššiu
možnú kúpnu cenu,
e) odpredaj cesty III. triedy č. 018099 v k. ú. Sučany na ulici Ďurka Langefelda a na
ulici SNP od km 0,000 do km 0,620, nachádzajúcej sa medzi uzlami 2633A00900 –
2633A03800 v uzlovom lokalizačnom systéme, v dĺžke 0,620 km, ktorá je vo
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v zmysle § 4, čl. II, ods. 5 zákona č.
416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3d, ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
žiadateľovi Obec Sučany za kúpnu cenu vo výške 1,- Sk. Majetko-právne
vysporiadanie pozemku si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.
f) 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,
g) 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,
h) 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,
i) 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,
j) 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,
k) 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,
l) odpredaj 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,
m) vyradenie vozidla Škoda Superb (inventárne číslo: 023/6-02/0003) v nadobúdacej
hodnote 1 349 536,60 Sk z evidencie majetku Žilinského samosprávneho kraja.
Následnú likvidáciu vykonať v súlade s platnými smernicami.
n) Zásady kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja podľa predloženého
návrhu,
o) Zásady vybavovania sťažností a petícií v Žilinskom samosprávnom kraji podľa
predloženého návrhu,
p) vyplatenie zvýšenej odmeny za mesiac október 2004 o 10 000,– Sk poslancom
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,

C. ž i a d a
riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja
a) pripraviť na rokovanie zastupiteľstva, ktoré bude 27. 10. 2004, predbežný informatívny
rozpis použitia celej rezervy Žilinského samosprávneho kraja do konca roku 2004 na
jednotlivých úsekoch činností,
b) doriešiť navýšenie transferu pre štvrtý kvartál roku 2004 na úseku dopravy
v nadväznosti na prípadné použitie časti rezervy Žilinského samosprávneho kraja,
c) do príjmovej časti návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005
zapracovať:

ca) položku 230 „Kapitálové príjmy“,
cb) výnos z dane z motorových vozidiel v nadväznosti na všeobecne záväzné nariadenie
o dani z motorových vozidiel,
d) vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2005:
da) riešiť kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva,
db) dopracovať menovitý zoznam stavieb v nadväznosti na výšku príjmov,
dc) zohľadniť pripomienky jednotlivých komisií zastupiteľstva k návrhu rozpočtu
v rámci daných možností,
e) pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z motorových vozidiel
a predložiť ho na rokovanie zastupiteľstva v novembri 2004 z dôvodu, aby nadobudlo
účinnosť 1. januára 2005,
D.

odporúča
predsedovi Žilinského samosprávneho kraja
predložiť na rokovanie zastupiteľstva návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na
rok 2005 na základe spracovaného východiska, a to podľa možností do konca novembra
2004.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Jozef Rišian

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

Ing. Jozef Rizman

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

