Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 22. marca 2004 o 13.00 hodine

Prezencia:

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

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

Otvorenie.
Kontrola plnenia Uznesenia č. 16 z 9. februára 2004.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja III.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“), ktorý
privítal prítomných na zasadnutí komisie.
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov komisie
Ing. Andreja Fogáša a Ing. Jaroslava Husa, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie s návrhom programu rokovania súhlasili.

K bodu 2
Vedúci odboru zdravotníctva MUDr. Štefan Köhler, MPH informoval o rokovaní so
zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava vo veci návrhu Dohody o mimosúdnom
vyrovnaní medzi Nemocnicou s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši a Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš, ktorý bol prerokovaný finančnou komisiou na
rokovaní 9. februára 2004. Konštatoval, že situácia je zložitá. Je potrebné vykonať právny rozbor,
v zmysle výsledku ktorého bude pripravená Dohoda o uznaní dlhu a Dohoda v vzájomnom
započítaní pohľadávok.
V súvislosti s plnením Uznesenia č. 16 vedúca odboru sociálnych vecí úradu kraja Mgr.
Mária Bobáková predložila prítomným prehľad priemerných nákladov na 1 klienta v zariadeniach
sociálnych služieb k 31. 12. 2003. Následne porovnala náklady na klienta vynaložené
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a v neštátnych zariadeniach,
ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území kraja.

Na odznené informácie predseda komisie uviedol, že situáciu skresľuje skutočnosť, že
v prehľade nie sú zohľadnené dosiahnuté príjmy neštátnych subjektov, ktoré sú v porovnaní
s príjmami v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja podstatne vyššie. Na
záver sa vyjadril, že problematikou financovania zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby na
území kraja, sa finančná komisia ešte bude zaoberať.
Riaditeľ úradu kraja Ing. Ján Dreisig k plneniu Uznesenia č. 16 v časti E. uviedol, že
aktualizovaný menovitý zoznam stavieb bude predložený v apríli 2004 a do zoznamu budú
zaradené len tie stavby, ktoré majú spracovanú projektovú dokumentáciu.
Predseda komisie informoval, že Uznesenie č. 16 v časti D bode 2b) zostáva podľa
vyjadrenia vedúcej odboru financií Ing. Marty Mangovej v riešení.

K bodu 3
Predseda komisie vytkol predloženému návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Zásady“) nesystémovosť a predložil návrh na zmenu
celej štruktúry materiálu, a to tak, že bude zložený z piatich častí: I. časť: „Základné ustanovenia“,
II. časť „Správa majetku ŽSK“, III. časť „Prebytočný a neupotrebiteľný majetok“, IV. časť
„Pohľadávky a iné majetkové práva“, V. časť „Záverečné a zrušovacie ustanovenia“.
S predloženým návrhom na zmenu štruktúry materiálu členovia komisie súhlasili.
Členovia komisie sa postupne zaoberali jednotlivými článkami Zásad. Zhodli sa na tom, že
kompetencie je nutné rozdeliť medzi zastupiteľstvo kraja, predsedu kraja a správcov majetku kraja.
Navrhli, aby prevod správy nehnuteľného majetku v nadobúdacej hodnote do 30 mil. Sk (vrátane)
bol v kompetencii predsedu kraja a nad 30 mil. Sk v kompetencii zastupiteľstva kraja. V ďalšom
navrhli, aby prevod správy hnuteľného majetku v nadobúdacej hodnote do 50 tis. Sk (vrátane) bol
v kompetencii správcu majetku kraja a ostatné prevody hnuteľného majetku zostanú v kompetencii
predsedu kraja. Prevod majetku na organizácie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja, budú v kompetencii zastupiteľstva kraja. Rovnaký spôsob navrhli aj pri
odňatí majetku.
V ďalšej časti sa venovali štylistickým úpravám predloženého návrhu, opravám a zmenám
niektorých ustanovení.
Na záver finančná komisia požiadala vedúcu odboru právneho JUDr. Gabrielu Bednárovú,
aby návrh Zásad prepracovala v zmysle predloženého návrhu, zapracovala všetky odsúhlasené
pripomienky členov komisie a upravené Zásady predložila ho na najbližšie rokovanie komisie,
ktoré bude zvolané na 14. apríla 2004.

K bodu 4
Do bodu „Rôzne“ nepredložil nikto z prítomných žiadny návrh.
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K bodu 5
Členovia komisie prijali Uznesenie č. 17.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomný za účasť a rokovanie ukončil.
Žilina 24. marca 2004

Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvia Mahútová, zapisovateľka

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

Ing. Jaroslav Hus, overovateľ

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

Ing. Andrej Fogáš, overovateľ

.........................................................
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U Z N E S E N I E č. 17
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
konaného 22. marca 2004

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

A. p r e r o k o v a l a
návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja,

B. b e r i e n a v e d o m i e
informácie o plnení Uznesenia č. 16 z 9. februára 2004,

C. ž i a d a
vedúcu odboru právneho
a) prepracovať predložený návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského
samosprávneho kraja podľa odsúhlaseného návrhu,
b) zapracovať do návrhu odsúhlasené pripomienky členov komisie,
c) predložiť na najbližšie rokovanie komisie upravený návrh Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jaroslav Hus

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

Ing. Andrej Fogáš

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