Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania: 11. september 2002 o 9.00 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.

Otvorenie.
Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2003.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu č. 1:
Rokovanie komisie otvoril jej člen Ing. Jaroslav Hus, ktorý privítal prítomných na
zasadnutí komisie a súčasne ospravedlnil neúčasť predsedu komisie Ing. Jána Husára
z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti.
Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 6 členov komisie a prizvaní pracovníci
úradu ŽSK (ďalej len „úrad“). Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil okrem predsedu
komisie aj Ing. Alexander Lilge.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení: Ing. Ján Ptáčin a Ing. Jozef
Rizman, 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:
Ing. Ševčíková - pracovníčka finančného odboru úradu informovala prítomných
predloženom návrhu rozpočtu na r. 2003, ktorý je vypracovaný v dvoch variantoch.
Následne požiadal Ing. Jaroslav Hus o krátke vystúpenie kompetentných pracovníkov za
jednotlivé oblasti:
a) doprava:
Ing. Slavomír Škerlík - pracovník odd. dopravy a pozemných komunikácií konštatoval,
že pri návrhu dotácie na r. 2003 sa vychádzalo zo skutočnej potreby za predpokladu platnosti

cenového výmeru z r. 2002 a za predpokladu 100 %-ného krytia úbytku tržieb z titulu
poskytovania zliav. Súčasne upozornil na to, že pri nedostatočnom prídele finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu bude veľmi obtiažne zabezpečiť v budúcom období
dopravnú obslužnosť územia Žilinského samosprávneho kraja v súčasnom rozsahu.
b) kultúra:
Mgr. Angelika Fogášová na úvod informovala, že do zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
prešlo 23 kultúrnych organizácií, s ktorými boli v zmysle zák. č. 416/2001 Z. z. podpísané
delimitačné protokoly. Ďalej informovala, že bol podpísaný aj súhrnný delimitačný protokol
medzi Krajský úradom v Žiline a ŽSK. Upozornila na zlú komunikáciu medzi Úradom ŽSK a
Ministerstvom financií SR - neuvoľnené kapitálové finančné prostriedky na 3. štvrťrok 2002.
MF SR zdôvodnilo túto skutočnosť tým, že Krajský úrad v Žiline nezaslal na MF SR register
kapitálových investícií na r. 2002.
Uviedla, že návrh mzdových prostriedkov na rok 2003 je postačujúci, ostatné tovary a
služby sú navrhované s indexom rastu 30 % a finančné prostriedky navrhované na kapitálové
výdavky sú nutné z dôvodu riešenia havarijných stavov na jednotlivých kultúrnych
zariadeniach.
c) školstvo:
Mgr. Alžbeta Bušíková - pracovníčka odboru školstva informovala, že ŽSK vypracoval
návrh rozpočtu len za oblasť tovarov a služieb, pričom ani navrhovaný 30 %-ný nárast
finančných prostriedkov oproti r. 2002 nepostačuje na pokrytie skutočných požiadaviek
jednotlivých zariadení. Osobitne zdôraznila havarijné stavy, chýbajúce revízie a
nevyhovujúce hygienické podmienky v niektorých školách, ktoré je nutné odstrániť. Finančnú
situáciu v školstve kvalifikovala ako veľmi nedostačujúcu vyplývajúcu hlavne z dôvodu
dlhoročného zanedbávania.
d) sociálne zabezpečenie:
MUDr. Štefan Köhler, MPH - vedúci odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci
informoval, že úroveň zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, je rôzna. Návrh mzdových
prostriedkov podľa navrhovaného variantu č. 2, 1. j. 12 %-né navýšenie oproti r. 2002,
predstavuje skutočnú potrebu. Na položke tovary a služby je potrebné podľa jeho vyjadrenia
navýšiť potrebu finančných prostriedkov o plánovaný nárast cien energií, potravín a ďalších
služieb. Ďalším dôvodom na navýšenie objemu finančných prostriedkov v tejto položke je
zaradenie nových štyroch zariadení do prevádzky, ktoré budú poskytovať sociálne služby v r.
2003 (DD Čierne, DD Liptovské Sliače, DD Makov a DSS Prostredný Vadičov).
V ďalšom zdôraznil, že v návrhu rozpočtu na r. 2003 nie je zohľadnená oblasť
opatrovateľskej služby a zdravotníctva, ktorá od 1. 1. 2003 prejde do kompetencie ŽSK.
Informoval, že bola spracovaná predbežná štatistika, podľa ktorej viac ako polovica miest a
obcí v Žilinskom kraji nemá záujem o zachovanie opatrovateľskej služby. ŽSK nemá v
súčasnosti vedomosť o tom, aký bude potrebný rozsah poskytovania opatrovateľskej služby a
s tým spojená výška predpokladaných nákladov na tieto služby. Zdôraznil, že príjmy zo
sociálnych služieb zabezpečujú 90 % príjmov.

V oblasti zdravotníctva upozornil na vysoké dlhy, pričom podľa vyjadrenia Ministerstva
zdravotníctva štát berie garanciu za existujúce dlhy vzniknuté do 30. 6. 2002, a to len vo
výške istiny bez vzniknutých úrokov. Dlhy za obdobie od 1. 7. 2002 do 1. 1. 2003
ponechávajú na riešenie budúcej vláde SR. V tejto súvislosti upozornil na možnosť vzniku
finančných problémov v zdravotníctve po 1. 1. 2003. V ďalšom informoval o plánovanej
reprofilácii, využití niektorých lôžkových častí nemocníc na iné účely v rámci zdravotníctva a
v neposlednom rade o špecializácii jednotlivých nemocníc podľa ich zaradenia v štruktúre a
pod.
K bodu č. 3:
Člen komisie Ing. Jozef Rizman, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom PKB, a. s.
pobočka Ružomberok navrhol vedeniu ŽSK rokovanie s touto bankovou inštitúciou vo veci
poskytnutia úveru ŽSK.
MUDr. Štefan Köhler, MPH požiadal zastupujúceho predsedu komisie Ing. Jaroslava
Husa, aby dal hlasovať o prijatí uznesenia, ktorým bude schválené použitie finančných
prostriedkov dosiahnutých z titulu prekročenia plánovaných príjmov v tých sociálnych
zariadeniach, v ktorých sa dosiahli, a to na prevádzkové potreby. Súčasne požiadal, aby bola
vytvorená finančná rezerva v návrhu rozpočtu na r. 2003 na veci zdravotnícke.
Nasledovala krátka diskusia.
K bodu č. 4:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 4.
K bodu č. 5:
Ďalšie stretnutie komisie si členovia dohodli na 16. 10. 2002 o 10.00 hod. v zasadačke
Úradu ŽSK. Na rokovanie komisie bude prizvaná aj vedúca odboru finančného Ing. Mangová.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, zastupujúci predseda komisie poďakoval
prítomných za účasť a rokovanie ukončil.
V Žiline dňa 23. 9. 2002
Ing. Jaroslav HUS, zastupujúci predseda komisie

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

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľka

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

Ing. Ján PTÁČIN, overovateľ

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

Ing. Jozef RIZMAN, overovateľ

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

U Z N E S E N I E č. 4
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 11. 9. 2002

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:
A. p r e r o k o v a l a :
návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2003.
B. b e r i e n a v e d o m i e :
informáciu vedúceho odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefana Köhlera,
MPH o predpokladaných finančných problémoch, ktoré môžu vzniknúť od 1. 1. 2003 v
súvislosti s prechodom kompetencií na Žilinský samosprávny kraj v oblasti
opatrovateľskej služby a zdravotníctva.
C. s c h v a ľ u j e :
druhý variant návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2003.
D. s ú h l a s í :
s použitím finančných prostriedkov dosiahnutých z titulu prekročenia plánovaných
príjmov v tých sociálnych zariadeniach, v ktorých sa dosiahli, na účely prevádzkových
potrieb s tým, že finančná komisia bude následne oboznámená so spôsobom ich použitia.
E. d o p o r u č u j e :
predsedovi Žilinského samosprávneho kraja
rokovať s PKB, a. s. za účelom poskytnutia úveru Žilinskému samosprávnemu kraju.

Ing. Jaroslav HUS
zastupujúci predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Ján PTAČIN

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

Ing. Jozef RIZMAN

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

