Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

6. december 2002 o 10.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
ul. J. Kalinčiaka č. 14, Žilina
(zasadačka)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Čerpanie rozpočtu za I.. - XI. mesiac r. 2002 a návrh na úpravu rozpočtu na r. 2002.
Návrh rozpočtu na r. 2003.
Kúpa a odpredaj nehnuteľností.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu č. 1:
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár, ktorý privítal prítomných na
zasadnutí komisie.
Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 8 členov komisie, poslanec Ing. Štefan
Holeščák a prizvaní pracovníci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úradu
kraja“). Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil člen komisie Anna Štefanová a Ing. Erika
Greššová.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení členovia komisie: Ing. Jaroslav Hus
a Ing. Andrej Fogáš, za zapisovateľku bola určená: Ing. Sylvia Mahútová - pracovníčka
úradu.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania, nikto
nemal pripomienky k jeho doplneniu, ani k zmenám.
K bodu č. 2:
Vedúca finančného oddelenia úradu kraja Ing. Marta Mangová informovala o čerpaní
rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za obdobie I. - XI. mesiac r. 2002.

Predseda komisie konštatoval, že čerpanie rozpočtu sa oproti predchádzajúcemu
obdobiu zlepšilo.
Ing. Marta Mangová sa vyjadrila, že nevyčerpané prostriedky v r. 2002 sa využijú na
zálohové platby za nájomné a spotrebu energií.

K bodu č. 3:
Ing. Marta Mangová oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na r. 2003. Konštatovala, že návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade
so zák. NR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zák.
NR č. 302/2002 Z. z. o samosprávnych krajoch.
V ďalšom sa vyjadrila, že potreba rozpočtu samosprávneho kraja na rok 2003 sa
rozchádza s oznámením predbežných limitov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2003 z MF
SR v objeme 535 689 tis. Sk, z toho na bežných výdavkoch 400 495 tis. Sk a na kapitálových
výdavkoch 135 374 tis. Sk. Pri predkladaní návrhu neboli k dispozícií informácie o zvýšení
cien energií a DPH, čo ovplyvní všetky vstupy.
Vedúci odboru vnútornej správy Ing. Vladimír Greguš podal komentár k návrhu
registra investícií na r. 2003.
Na základe návrhu člena komisie Ing. Jána Dreisiga sa komisia zhodla na tom, že
návrh rozpočtu bude členený v časti výdavkov detailne podľa jednotlivých príspevkových a
rozpočtových organizácií.
Člen komisie Ing. Ján Dreisig požiadal, aby sa preverilo, či bol výkon v zmysle
dohody o budúcej kúpnej zmluve ("Úspora energií") uskutočnený a či je opodstatnená
fakturácia v zmysle tejto dohody.
K bodu č. 4:
a)
Vedúca oddelenia samosprávnych činností Mgr. Nadežda Šugrová predložila
prítomným návrh na odkúpenie pozemkov v k. ú. Turčianske Teplice, ktoré sú zastavané
Domovom mládeže v Turčianskych Tepliciach za účelom ich majetko-právneho
vysporiadania. Vlastníkom predmetných nehnuteľností je Mesto Turčianske Teplice. Táto
požiadavka bola prerokovaná na komisii školstva, ktorá zastupiteľstvu odporúča schváliť
odkúpenie týchto nehnuteľností.
b)
V ďalšom informovala o žiadosti Ing. Štefana Holeščáka, ktorý požiadal o odkúpenie
pozemku parc. č. KN 754/5, orná pôda o výmere 3 363 m²2 v k. ú. Čadca. Žiadateľ uvedený
pozemok užíva ako fyzická osoba v dobrej viere ako svoj vlastný už niekoľko rokov. V
minulosti tento pozemok odkúpil do svojho vlastníctva jeho starý otec, avšak v roku 1948
došlo k jeho znárodneniu, bol pridelený OÚNZ Čadca pre výstavbu nemocnice a následne v
roku 1965 bol bezplatným prevodom pridelený Strednému odborného učilišťu v Čadci.
Tento pozemok sa zo strany školy nevyužíva. K pozemku nie je možný prístup vozidlom, na
liste vlastníctva je vedený ako orná pôda a ako orná pôda je z jeho strany aj využívaný.

Riaditeľ Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu v Čadci vydal písomné
potvrdenie, že uvedenú parcelu škola nikdy nevyužívala, nevyužíva a vzhľadom aj na
budúcnosť, jej využívanie neprichádza zo strany školy do úvahy. Rada školy pri ZSŠHSaO
v Čadci na svojom zasadnutí konanom dňa 27. 11. 2002 súhlasila s odpredajom tohto
pozemku žiadateľovi. Uvedená požiadavka bola prerokovaná na komisii školstva a na
komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia, ktoré odporúčajú
zastupiteľstvu schváliť odpredaj tejto nehnuteľnosti.
Člen komisie Ing. Ján Dreisig navrhol, aby tento bod programu bol odložený z
rokovania a aby sa komisia touto požiadavkou zaoberala až po predložení znaleckého
posudku zo strany žiadateľa.
Na záver diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, že zastupiteľstvu odporúčajú
odpredaj tejto nehnuteľnosti schváliť v prípade, že žiadateľ doloží písomný doklad o tom, že
predmetný pozemok neslúži na výchovno-vzdelávací proces.
c)
Vedúca odboru kultúry Mgr. Angelika Fogášová predložila prítomným návrh na
odkúpenie budovy v Liptovskom Hrádku spolu s priľahlými nehnuteľnosťami pre potreby
zabezpečenia sídla pre Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, ktoré je súčasťou
Liptovského múzea v Ružomberku za kúpnu cenu 4 mil. Sk od vlastníka GTB, a. s. so sídlom
v Liptovskom Hrádku, SNP č. 1.
Na záver prerokovávania návrhov na odpredaj a kúpu nehnuteľností sa členovia
komisie vrátili k prijatému uzneseniu č. 5 zo dňa 16. 10. 2002, ktorým komisia odporučila
zastupiteľstvu schváliť odkúpenie pozemkov v k. ú. Slanica za účelom majetko-právneho
vysporiadania garáží v lokalite Oravskej priehrady za kúpnu cenu vo výške 350,-/m², t. j.
celkom vo výške 34 300,– Sk. Bolo konštatované, že výška odvodu za trvalé vyňatie pozemku
z lesného pôdneho fondu činí sumu vo výške 33 300,– Sk.
d)
V ďalšom Mgr. Angelika Fogášová predniesla požiadavku poslanca PhDr. Milana
Gacíka na spracovanie koncepcie informovania verejnosti o činnosti orgánov a úradu kraja vo
vzťahu k tlačeným a elektronickým médiám a na vydanie informačnej publikácie o orgánoch,
úrade a organizáciách kraja.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že k uvedenému návrhu zaujme konkrétne
stanovisko až po predložení predbežnej cenovej kalkulácie.
K bodu č. 5:
Hlavný kontrolór samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len "kontrolór kraja")
informoval prítomných o návrhu "Projektu organizácie a riadenia Útvaru hlavného kontrolóra
Žilinského samosprávneho kraja" a o návrhu "Zásad kontrolnej činnosti Žilinského
samosprávneho kraja". Uviedol, že návrhy týchto noriem budú na programe rokovania
zastupiteľstva kraja dňa 18. 12. 2002. Zdôraznil, že je v jeho záujme, aby kontroly boli
vykonávané za účelom zabezpečenia spätnej väzby.

Predseda komisie požiadal kontrolóra kraja, aby bol spracovaný plán kontrolný úloh
pre r. 2003. Na túto požiadavku kontrolór kraja reagoval tým, že najprv je potrebné schváliť
predložený návrh "Zásad" zastupiteľstvom kraja a následne bude spracoval plán kontrol.
Došlo k dohode, že výsledky kontrolnej činnosti budú zo strany hlavného kontrolóra
predkladané finančnej komisii.
Člen komisie Ing. Ján Dreisig navrhol, aby bola vytvorená komisia z poslancov kraja,
ktorá bude poverená výberom pracovníkov na Útvar kontroly. Súčasne dal podnet hlavnému
kontrolórovi, aby vykonal kontrolu, či zmluva o budúcej kúpnej zmluve je dokladom na
opodstatnenosť vystavenia daňového dokladu.
K bodu č. 6:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 7.
K bodu č. 7:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 14. 12. 2002

Ing. Ján HUSÁR, predseda komisie

………….…………………

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľka

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

Ing. Jaroslav HUS, overovateľ

…………………………….

Ing. Andrej FOGÁŠ, overovateľ

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

U Z N E S E N I E č. 7
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 6. 12.2002

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

A. p r e r o k o v a l a :
1. Čerpanie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. - XI. mesiac r. 2002 a
návrh na úpravu rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002.

2. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2003.
3. Návrh na vypracovanie koncepcie informačného masmediálneho systému a vydanie
informačnej publikácie o Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja, Úrade
Žilinského samosprávneho kraja a organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
2001 - 2005.
4. „Projekt organizácie a riadenia Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho
kraja“.
5. „Zásady kontrolnej činnosti v Žilinskom samosprávneho kraji“.
B. k o n š t a t u j e, ž e :
limit dotácie zo štátneho rozpočtu pre zostavenie návrhu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na r. 2003 po zohľadnení vlastných príjmov o celkovom objeme
1 052 462 tis. Sk nezabezpečuje v plnom rozsahu výšku prenesených pôsobností a
kompetencií zo štátnej správy na Žilinský samosprávny kraj.
C. s c h v a l' u j e :
1. Čerpanie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. - XI. mesiac r. 2002 a
návrh na úpravu rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002.
2. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2003 v rozsahu príjmov a
výdavkov vo výške 1 588 330 tis. Sk, v členení na bežné výdavky - 1 288 056 tis. Sk a
kapitálové výdavky - 300 274 tis. Sk.
3. Odpredaj pozemku parc. č. KN 754/5, orná pôda o výmere 3363 m² Ing. Štefanovi
Holeščákovi, bytom Okružná č. 780, 022 01 Čadca za účelom jeho majetkoprávneho
vysporiadania, a to za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom s tým, že kupujúci
bude znášať všetky náklady súvisiace s jeho odkúpením.
4. Odkúpenie pozemku parc. č. KN 1383/167, zast. plocha (dvor) o výmere 965 m²
podl'a geometrického plánu č. 27/2002 zo dňa 17. 6. 2002, parc. č. KN 1383/7, zast.
plocha o výmere 381 m², parc. č. KN 1383/11, zast. plocha o výmere 2 108 m² a parc.
č. KN 1383/12, zast. plocha o výmere 468 m² v k. ú. Turčianske Teplice od vlastníka
Mesto Turčianske Teplice za kúpnu cenu 100,- Sk/m², t. j. celkom vo výške 392 200,–
Sk za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov zastavaných Domovom
mládeže v Turčianskych Tepliciach.

5. Odkúpenie budovy č. s. 153 postavenej na pozemku parc. č. KN 157/2, zast. plocha o
výmere 722 m² spolu s uvedeným pozemkom, parc. č. KN 157/4, zast. plocha (garáž)
o výmere 68 m², parc. č. KN 157/3, zast. plocha o výmere 164 m², časť parc. č. KN
157/1, zast. plocha (dvor) o výmere cca 472 m² a parc. č. KN 156, záhrada o výmere
612 m² v k. ú. Liptovský Hrádok za kúpnu cenu 4 000 000,-- Sk od vlastníka GTB, a.
s. so sídlom v Liptovskom Hrádku, SNP č. 1 za účelom zabezpečenia sídla pre
Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, ktoré je súčasťou Liptovského múzea v
Ružomberku.
D. d o p o r u č u j e :
1. v rozpise rozpočtu na rok 2003 viazať celkové rozpočtové výdavky Žilinského
samosprávneho kraja v rozsahu 33,7 % rozpočtových výdavkov
2. schváliť zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja „Projekt organizácie a
riadenia Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja“ a „Zásady
kontrolnej činnosti v Žilinskom samosprávnom kraji“.
3. určiť predbežnú cenovú kalkuláciu za vyhotovenie publikácie o Žilinskom
samosprávnom kraji.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jaroslav HUS

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

Ing. Andrej FOGÁŠ

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

"

