Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
konaného dňa 26. 6. 2002

Dátum a čas rokovania:

26. júna 2002 o 9.00 hod.

Miesto rokovania:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Mariánske nám. č. 5, Žilina
(zasadačka)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Vyhodnotenie rozpočtu za mesiace január - máj r. 2002.
Informatívna správa o stave delimitácie rozpočtu z Krajského úradu v Žiline.
Návrh na úpravu rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002.
Obsahová náplň finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Rôzne.
Schválenie uznesenia.
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 9 členov komisie a vedúca finančného
odboru Úradu ŽSK (ďalej len „úrad“) Ing. Mangová. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil
Ing. Ján Ptáčin.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení: Ing. Jaroslav Hus 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:
Vedúca finančného odboru úradu Ing. Mangová informovala prítomných o plnení
rozpočtu za mesiace január až máj r. 2002. Konštatovala, že čerpanie rozpočtu bolo nízke,
dôvodom je postupné formovanie úradu a s tým súvisiace zabezpečenie kancelárskych
priestorov, vybavenie výpočtovou technikou a pod. Na nízkom čerpaní má vplyv aj postupný
prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávny kraj. V druhom polroku bude
čerpanie rozpočtu primerané. Ďalej uviedla, že z dôvodu zabezpečenia plynulého a
bezproblémového fungovania úradu vzhľadom na narastajúce náklady na prevádzku

novozriadeného úradu, úrad požiadal MF SR o navýšenie finančných prostriedkov celkom o
10,5 mil. Sk. (8 mil. Sk na bežné výdavky spojené s prenájmom kancelárskych priestorov a
vybavenie kancelárií nábytkom, 2,5 mil. Sk na kapitálové výdavky). MF SR sa bude touto
požiadavkou zaoberať po vyhodnotení výdavkovej časti rozpočtu úradu za 1. polrok 2002.
K bodu č. 3:
Vedúca finančného odboru úradu Ing. Mangová informovala prítomných o limite
decentralizačnej dotácie na kompetencie, ktoré prešli do pôsobnosti samosprávneho kraja od
1. 4. 2002.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné vytvárať rezervy na riešenie
nepredvídaných udalostí.

K bodu č. 4:
Vedúca finančného odboru úradu Ing. Mangová oboznámila prítomných s návrhom na
úpravy rozpočtu úradu na r. 2002 v nadväznosti na čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2002.

K bodu č. 5:
Predseda komisie v krátkosti informoval o návrhu obsahovej náplni činnosti komisie,
ktorú rozdelil do štyroch častí: časť všeobecná (vzťahy a spolupráca k ostatným komisiám
zastupiteľstva, k hlavnému kontrolórovi a pod.), časť finančného hospodárenia (rozpočet,
stanoviská k úverom, k emisiám dlhopisov a pod.), časť majetková a časť dotýkajúca sa
zriaďovania príspevkových organizácií samosprávneho kraja (vydávanie stanovísk k ich
zriaďovaniu).
Tento bod programu bude zaradený opätovne do programu rokovania na budúcom
zasadnutí komisie.
K bodu č. 6:
Členovia komisie sa zhodli na tom, že materiály, ktoré budú predmetom rokovania
komisie, budú zasielané členom komisie spolu s pozvánkou.
Súčasne sa členovia komisie zhodli na tom, že predseda komisie spracuje do budúceho
rokovania návrh časového harmonogramu zasadnutí komisie do konca r. 2002, a to v
mesačnej periodicite.
Budúce stretnutie komisie si členovia dohodli na 14. 8.2002 o 10.00 v budove úradu.

K bodu č. 7:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 2.
K bodu č. 8:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 27. 6. 2002

Ing. Ján HUSÁR, predseda komisie

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

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľka

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

Ing. Jaroslav HUS, overovateľ

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ, overovateľ

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

U Z N E S E N I E č. 2
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 26. júna 2002

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:
A. b e r i e n a v e d o m i e :
informatívnu správu o čerpaní rozpočtu za mesiace január - máj r. 2002.
B. ž i a d a :
riaditeľa úradu,
aby v rozpočtovej kapitole „Kultúra“ viazal rozpočtové výdavky vo výške 2,5 mil. Sk na
bežné výdavky z dôvodu vytvorenia rezervy pre riešenie nepredvídaných udalostí.
C. o d p o r ú č a :
zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja,
schváliť úpravy rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002 v zmysle
predloženého návrhu.
D. u k l a d á :
predsedovi komisie,
spracovať časový harmonogram zasadaní finančnej komisie do konca r. 2002, a to v mesačnej periodicite.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jaroslav HUS

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ

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

