Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

16. október 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.

6.
7.
8.

Otvorenie.
Návrh na úpravy rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002.
Plnenie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. - III. štvrťrok 2002.
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva Žilinského ,
samosprávneho kraja.
Informatívna správa o priestorových problémoch Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne žiadosť o zaradenie prístavby Oravskej knižnice do Registra kapitálových investícií na
MF SR pre r. 2003.
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 7 členov komisie a prizvaní pracovníci úradu
ŽSK (ďalej "len úrad"). Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil poslanec Jozef Rišian.
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:
Vedúca finančného odboru Ing. Mangová informovala o návrhu na úpravy rozpočtu
Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002 podľa jednotlivých položiek.
Návrh na úpravu rozpočtu si vyžiadali niektoré skutočnosti vyplývajúce z fungovania

úradu, ako aj v nadväznosti na čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2002 a zvýšený limit dotácie zo
štátneho rozpočtu.
V ďalšom informovala prítomných o návrhu na úpravu rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja na úseku cestnej dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia v
zmysle postupného prechodu kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávny kraj.
Členovia komisie požadujú, aby táto úprava rozpočtu bola rozpracovaná podľa oddielu,
skupiny, triedy a podtriedy.

K bodu č. 3:
Vedúci finančného odboru Ing. Mangová informovala o plnení rozpočtu úradu
Žilinského samosprávneho kraja za I. - III. štvrťrok 2002 podľa jednotlivých položiek. Na úvod
uviedla, že rozpočet úradu na r. 2002 bol schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja
uznesením č. 4/2002. Rozdelenie finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky
určilo MF SR ako záväzné a účelové prostriedky boli čerpané v súlade so stanoveným účelom
použitia.
Upozornila na nízke čerpanie rozpočtu v oblasti miezd - plnenie na 33,4 %, čo bolo
zapríčinené nenaplnením plánovaných počtov zamestnancov. Výraznejší nárast zamestnancov
bol zaznamenaný v mesiacoch júl - september 2002, kedy došlo k delimitácií niektorých
činností v súvislosti s postupným prechodom kompetencií na samosprávny kraj.
Zo strany členov komisie bolo konštatované, že stav pracovníkov úradu je značne
poddimenzovaný a na objasnenie tejto situácie bol na rokovanie komisie prizvaný vedúci
organizačného odboru Ing. Marián Tuchscher. Ing. Tuchscher oboznámil prítomných s
postupným obsadzovaním pracovných miest na úrade: v l .štvrťroku bolo zamestnaných 33
pracovníkov, v 2.štvrt'roku 50 pracovníkov a v 3. štvrťroku 87 pracovníkov, pričom sa
predpokladá, že do konca r. 2002 bude stav pracovníkov na úrade cca 100. Informoval, že bolo
vypísané výberové konanie na obsadenie vedúcich funkcií, ktoré sa uskutoční v najbližšej
dobe.

K bodu č. 4:
Mgr. Angelika Fogášová - poverená vedením odboru kultúry informovala o
predloženom návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľného majetku:
a) návrh na odpredaj kotolne na tuhé palivo, ktorá bola postavená pred 36 rokmi za
účelom vykurovania renesančného kaštieľa v obci Krasňany, v ktorom malo
Považské múzeum v Žiline svoje expozície. Táto nehnuteľnosť bola v rámci
reštitučného zákona vydaná dedičom pôvodného majiteľa spolu s pozemkom pod
kotolňou. Z uvedeného dôvodu kotolňa v súčasnosti neplní svoj účel a nie je k nej
ani zabezpečený prístup. Kotolňa bola ponúknutá viacerým kultúrnym organizáciám
v kraji a školám, pričom žiadna z nik neprejavila záujem. Firma Pongrácz, s. r. o.
Žilina prejavila záujem o kúpu tejto kotolne za kúpnu cenu Sk 100 000,-. Na záver
uviedla, že cena určená znalcom predstavuje sumu vo výške Sk 314 680,-.

b) návrh na kúpu objektu bývalého "Soľného úradu" v Liptovskom Hrádku pre
Národopisecké múzeum v Liptovskom Hrádku. Návrh kúpnej ceny vlastníka GTB,
a. s., Liptovský Hrádok predstavuje sumu vo výške Sk 4 000 000,-. Kúpna cena za
túto nehnuteľnosť by podľa vyjadrenia Mgr. Fogášovej bola uhradená z finančných
zdrojov Liptovského múzea v Ružomberku, ktoré múzeum získalo predajom Hradu
a kaštieľa v Liptovskom Hrádku.
Členovia komisie požadujú, aby Mgr. Fogášová do konania najbližšieho zasadnutia
komisie (23. 10. 2002) preverila, či finančné prostriedky, získané odpredajom Hradu a
kaštieľa v Liptovskom Hrádku, sú na účte Liptovského múzea v Ružomberku. Súčasne
tento bod programu bol odložený z rokovania a bude súčasťou programu budúceho
zasadnutia komisie.
c) návrh na odkúpenie pozemkov v k. ú. Slanica, a to parc. č. KN 16/20, zast. plocha o
výmere 58 m² a parc. č. KN 16/23, les. porast o výmere 40 m² podľa geometrického
plánu č. 90/2002, za účelom ich majetko-právneho vysporiadania od vlastníka Lesy
SR, š. p. OZ Námestovo za kúpnu cenu určenú v zmysle vyhlášky č. 465/91 Z. z. v
znení neskorších predpisov: 350,/m², t. j. celkom Sk 34 300,-. Uvedené pozemky sú
zastavané dvoma garážami, v ktorej má Oravská galéria v Dolnom Kubíne
uskladnené pohonné hmoty pre loď Slanica, ktorou zabezpečuje prepravu
návštevníkov do expozícií na Slanickom ostrove a pohotovostný čln. Odkúpenie
uvedených pozemkov taktiež zabezpečí do budúcnosti prístup k pristávaciemu
mólu.

K bodu č. 5:
Fogášová informovala prítomných o priestorových problémoch Oravskej knižnice v
Dolnom Kubíne, ktorá sídli od r. 1981 v trojpodlažnej budove bývalej Tatra banky a tieto
priestory sú pre činnosť knižnice účelovo nevyhovujúce. Menšia časť knižnice je umiestnená v
susediacej jednopodlažnej budove, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. V ďalšom
informovala, že už dvakrát bol spracovaný projekt dostavby a rekonštrukcie knižnice, ktorý v r.
1997 rátal s predpokladanými nákladmi v objeme cca 25 mil. Sk. Z dôvodu, že sa s
rekonštrukčnými prácami nezačalo, skončila platnosť stavebného povolenia. Zabezpečilo sa
predĺženie jeho platnosti do novembra 2004. Na záver uviedla, že bez naliehavého vyriešenia
nevyhovujúcej priestorovej situácie Oravskej knižnice, nie je možné na požadovanej úrovni
poskytovať, skvalitňovať a rozširovať služby Oravskej knižnice, preto požaduje zaradenie
investičnej akcie "Prístavba a rekonštrukcia Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne" do registra
investícií pre r. 2003.
K bodu č. 6:
Členovia komisie požiadali, aby na budúce rokovanie komisie bol prizvaný aj
riaditeľ úradu Ing. Budoš.

K bodu č. 7:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 5.

K bodu č. 7:
Ďalšie stretnutie komisie si členovia komisie dohodli na 23. 10.2002 o 13.00 hod. v
zasadačke úradu.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 17. 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 I E č. 5
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 16. 10. 2002

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

A. p r e r o k o v a l a :
1) plnenie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. - III. štvrťrok 2002
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. b e r i e n a v e d o m i e :
1) plnenie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. - III. štvrťrok 2002
2) informáciu o priestorových problémoch Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne
C. n e s c h v a ľ u j e :
návrh na úpravu rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na r. 2002
D. s ú h l a s í :
1) s odpredajom kotolne č. s. 297 postavenej na parc. č. KN 3 v k. ú. Krasňany firme
Pongrácz, s. r. o. so sídlom v Žiline, Bottova ul. č. 16 za kúpnu cenu Sk 100 000,–
2) s odkúpením pozemku parc. č. KN 16/20, zast. plocha o výmere 58 m² a parc. č. KN
16/23, les. porast o výmere 40 m² v k. ú. Slanica podľa geometrického plánu
č.
90/2002 za kúpnu cenu Sk 350,-/m², t. j. celkom Sk 34 300,– od vlastníka Lesy SR, š. p.
OZ Námestovo za účelom majetko-právneho vysporiadania garáží v lokalite Oravskej
priehrady, a to za podmienky zabezpečenia finančného krytia.
E. o d p o r ú č a :
riaditeľovi úradu:
1)

prehodnotiť návrh na úpravy rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na
r. 2002 v oblasti položiek 610 (mzdy, platy, služ. príjmy a OOV) v nadväznosti na
dosiahnuté čerpanie za I. - III. štvrťrok 2002 a pripraviť návrh na úpravy rozpočtu

2) preveriť na MF SR možnosť preklasifikácie predpokladaných nevyčerpaných
prostriedkov
3) rozpracovať návrh na úpravy rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v podrobnejšom
členení podľa oddielu, skupiny, triedy a podtriedy a takýto návrh predložiť na
najbližšom rokovaní finančnej komisie.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Alexander Lilge

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ ...................................................

