Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania: 23. október 2002 o 13.00 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.
8.

Otvorenie.
Rekapitulácia čerpania mzdových prostriedkov.
Návrh na úpravy rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002.
Návrh na úpravy rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2002 na úseku
cestnej dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia v zmysle postupného
prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na Žilinský samosprávny kraj.
Odkúpenie "Soľného úradu" v Liptovskom Hrádku pre potreby Národopisného múzea
v Liptovskom Hrádku.
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 a prizvaní pracovníci
úradu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej "len úradu kraja"). Svoju neúčast' na rokovaní
ospravedlnil člen komisie Ing. Jozef Rizman a Ing. Ján Ptáčin.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení: Ing. Alexander Lilge a Ing. Erika
Greššová, 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:
Vedúci organizačného odboru úradu kraja Ing. Marián Tuchscher informoval
prítomných o čerpaní finančných prostriedkov určených na mzdy pracovníkom úradu kraja.
Podľa jeho vyjadrenia na obdobie mesiacov 10/2002 - 12/2002 zostávajú nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 4,854 mil. Sk. Sú pripravené dve alternatívy ich čerpania:

•

1. alternatíva:
zo sumy 4,854 mil. Sk sa 2 mil. Sk vyčlenia do kapitálových výdavkov na riešenie
havarijných stavov na majetku, 2 mil. Sk sa prerozdelia na odmeny pre zamestnancov
úradu kraja na obdobie troch mesiacov a o sumu 0,854 mil. Sk sa zvýšia osobné príplatky;

•

2. alternatíva:
zo sumy 4,854 mil. Sk sa 2 mil. Sk vyčlenia do kapitálových výdavkov na riešenie
havarijných stavov na majetku, 2,30 mil. Sk sa prerozdelia na odmeny pre zamestnancov
úradu kraja na obdobie troch mesiacov a o sumu 0,5 mil. Sk sa zvýšia osobné príplatky.

Podľa vyjadrenia Ing. Tuchschera riaditeľ úradu kraja bude na zastupiteľstve
samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať dňa 30. 10.2002, informovať o tom, ako budú tieto
finančného prostriedky použité.
Členovia komisie sa v diskusii k tomuto bodu programu zhodli na tom, že je potrebné
zmeniť filozofiu odmeňovania zamestnancov v takom smere, že je potrebné zamestnancom
úradu kraja zvýšiť tarifné platy spolu s nárokovými zložkami mzdy, t. j. podľa možností
maximum finančných prostriedkov určiť do osobných príplatkov, pretože výška vyplatených
odmien musí byt' odôvodniteľná.
K bodu č. 3:
V súvislosti s bodom č. 2 programu rokovania komisie sa členovia komisie dohodli na
prijatí uznesenia, ktorým odporúčajú v rámci úpravy rozpočtu Úradu Žilinského
samosprávneho kraja na r. 2002 preklasifikovat' z položky 610 "Mzdy, platy, služ. príjmy a
OOV" do položky 700 "Kapitálové výdavky" sumu vo výške 2 mil. Sk na riešenie
havarijných stavov na majetku. Následne v rámci položky 610 doporučujú upraviť nasledovné
položky: položku 612 "Príplatky" zvýšiť o 1,5 mil. Sk, položku 614 "Odmeny" o 0,7 mil. Sk a
zostatok použiť na osobné príplatky.
K bodu č. 4:
Ing. Jana Ševčíková informovala prítomných o úprave rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na r. 2002 na úseku cestnej dopravy, kultúry, školstva a sociálneho
zabezpečenia v zmysle postupného prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na
samosprávny kraja. Konštatovala, že v zmysle požiadavky členov komisie na
predchádzajúcom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 16. 10. 2002, bol tento návrh rozpočtu
rozpracovaný podľa jednotlivých oddielov, skupiny, triedy a podtriedy.
K bodu č. 5:
V súvislosti s návrhom na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Liptovský Hrádok, a to
budovy "Soľného úradu" s priľahlými pozemkami pre potreby Národopisného múzea v
Liptovskom Hrádku, Mgr. Angelika Fogášová informovala prítomných o stave finančných
prostriedkov, ktoré získalo Liptovské múzeum v Ružomberku odpredajom hradu a kaštieľa.
Podľa jej vyjadrenia tieto finančné prostriedky boli pripísané na účet Liptovského múzea
koncom r. 2002.

Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné dôkladne prešetriť finančné zdroje
na kúpu týchto nehnuteľností a týmto návrhom sa budú zaoberať až po vyjadrení komisie
kultúry zastupiteľstva.
K bodu č. 6:
V tomto bode programu nemal nikto z členov komisie iné pripomienky, príp. návrhy
na prerokovanie.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že v prípade potreby, bude zvolaná komisia ešte
koncom novembra 2002.
K bodu č. 7:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 6.
K bodu č. 8:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 24. 10.2002

Ing. Ján HUSÁR, predseda komisie

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

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľka

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

Ing. Alexander LILGE, overovateľ

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ, overovateľka

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

U Z N E S E N l E č. 6
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 23. 10. 2002

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:
A. p r e r o k o v a l a :
1. rekapituláciu čerpania mzdových prostriedkov,
2. návrh na úpravu rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2002,
3. návrh na úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku cestnej dopravy,
kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia,
B. s c h v a ľ u j e :
návrh na úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na úseku cestnej dopravy,
kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia na r. 2002 v predloženom znení,
C. o d p o r ú č a :
1. v rámci úpravy rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002
preklasifikovať z položky č. 610 „Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV“ do položky 700
„Kapitálové výdavky“ sumu vo výške 2 mil. Sk na riešenie havarijných stavov na
majetku,
2. v rámci položky 610 „Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV“ upraviť nasledovné položky:
položku 612 „Príplatky“ zvýšiť o sumu 1,5 mil. Sk, položku 614 "Odmeny" zvýšiť o
700 tis. Sk a zostatok použiť na osobné príplatky.
D. k o n š t a t u j e , ž e :
návrhom na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Liptovský Hrádok, a to budovy "Soľného
úradu" s priľahlými pozemkami pre potreby Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku,
sa bude zaoberať až po vyjadrení kultúrnej komisie a dôkladnom prešetrení finančných
zdrojov na kúpu týchto nehnuteľností.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Alexander LILGE

……………………………………

Ing. Erika GREŠŠOVÁ

……………………………………

