Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 15. decembra 2003 o 13.00 hodine

Prezencia:

prítomní – podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení – Ing. Alexander Lilge
- Ing. Jaroslav Hus
- Ing. Ján Ptačin

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

Otvorenie.
Kontrola plnenia Uznesenia č. 14 prijatého na rokovaní 28. novembra 2003.
Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2003.
Plán práce komisie na rok 2004.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1:
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal prítomných na záverečnom zasadnutí komisie v roku 2003.
Za overovateľov zápisnice a uznesenia z rokovania predseda komisie určil členov
komisie Jozefa Rišiana a Ing. Annu Štefanovú, za zapisovateľku Ing. Sylviu Mahútovú.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia
komisie sa zhodli na tom, že s predloženým programom rokovania súhlasia.
K bodu 2:
Predseda komisie konštatoval, že úlohy, ktoré vyplynuli z Uznesenia č. 14 prijatého na
rokovaní komisie 28. novembra 2003, boli z časti splnené. Návrh rozpočtu Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „kraj“) na rok 2004, upravený podľa požiadaviek, bude
predložený na rokovaní zastupiteľstva kraja 17. decembra 2003. Aktualizáciou „Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom kraja“ sa bude finančná komisia zaoberať až na
zasadnutí v mesiaci február 2004.
K bodu 3:
Predseda komisie konštatoval, že činnosť komisie počas roku 2003 bola veľmi dobrá,
komisia prerokovala a zaujala stanoviská k dôležitým materiálom, ktoré boli predmetom
rokovania zastupiteľstva kraja. Taktiež vyjadril spokojnosť s účasťou členov komisie na
rokovaniach.

K bodu 4:
Predseda komisie predložil prítomným návrh plánu práce komisie na rok 2004 s tým,
že zasadnutia sa budú konať pravidelne jeden krát za mesiac, a to spravidla druhú stredu
v mesiaci o 13.00 hodine.
K bodu 5:
Do tohto bodu programu nikto z prítomných členov komisie nepredložil žiaden návrh
na prerokovanie.
K bodu 6:
Na záver prijali členovia komisie Uznesenie č. 15.
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Žilina 15. decembra 2003

Ing. Ján Husár, predseda komisie

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

Ing. Sylvia Mahútová, zapisovateľ

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

Jozef Rišian, overovateľ

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

Ing. Anna Štefanová, overovateľka

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

U Z N E S E N I E č. 15
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
konaného 15. decembra 2003

Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

A. p r e r o k o v a l a :
1. plnenie Uznesenia 14 komisie z 28. novembra 2003,
2. vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2003,
3. plán práce komisie na rok 2004,

B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informácie o plnení Uznesenia 14 komisie z 28. novembra 2003,

C. k o n š t a t u j e, ž e :
1. činnosť komisie v roku 2003 bola veľmi dobrá,
2. účasť členov komisie na rokovaniach bola pravidelná,

D. s c h v a ľ u j e :
plán práce komisie na rok 2004.

Ing. Ján Husár
predseda komisie

Overovatelia:

Jozef Rišian

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

Ing. Anna Štefanová

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

