Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania: 21. máj 2003 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.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesenia č. 9 zo dňa 22. 4. 2003.
Plnenie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2003.
Rozbor záväzkov a pohľadávok Žilinského samosprávneho kraja.
Problematika financovania neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby
v Žilinskom kraji.
6. Rôzne.
7. Záver.

K bodu č. 1:
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Ján Husár (ďalej len „predseda komisie“),
ktorý privítal prítomných na zasadnutí komisie.
Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 8 členov komisie, hlavný kontrolór
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ján Konušík (ďalej len „hlavný kontrolór kraja“),
vedúca finančného odboru Úradu ŽSK (ďalej „len úradu kraja“) Ing. Marta Mangová a
vedúca oddelenia financovania odvetvových činností úradu kraja Ing. Miriam Bugrová.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali členovia komisie: Ing. Alexander Lilge,
Ing. Ján Dreisig a Ing. Ján Ptačin.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení: Ing. Jozef Rizman a Ing. Erika
Greššová, za zapisovateľku bola určená: Ing. Sylvia Mahútová – pracovníčka úradu kraja.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania a v zmysle
Uznesenia č. 10, ktoré prijalo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„zastupiteľstvo kraja“) dňa 30. 4. 2003, navrhol doplnenie programu o prerokovanie
problematiky prípravy „Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského
samosprávneho kraja“ (ďalej len „ÚHK“).
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K bodu č. 2:
Predseda komisie konštatoval, že úlohy, ktoré vyplynuli z Uznesenia č. 9 komisie zo
dňa 22. 4. 2003, boli splnené.
V ďalšom predseda komisie informoval prítomných o Uznesení č. 16, ktoré prijalo
zastupiteľstvo kraja na svojom zasadnutí dňa 30. 4. 2003. Uvedeným uznesením bolo
schválené zvýšenie mesačných odmien poslancom, zvýšenie odmeny poslancovi, ktorý
vykonáva funkciu predsedu komisie, zvýšenie odmeny členovi komisie, ktorý nie je
poslancom a taktiež bol zmenený spôsob náhrady cestovných výdavkov na paušálny.
K bodu č. 3:
Vedúca finančného odboru úradu kraja Ing. Marta Mangová oboznámila prítomných
s predloženým plnením rozpočtu úradu kraja za 1. štvrťrok 2003. Konštatovala, že na
rozpočet bude mať výrazný vplyv schválené zvýšenie odmien poslancom a taktiež aj
schválená paušálna náhrada cestovných výdavkov. Náklady súvisiace s prenájmom
kancelárskych priestorov v budove na ul. Pri Celulózke v Žiline budú zohľadnené v najbližšej
úprave rozpočtu.
V tejto súvislosti členka komisie Ing. Anna Rášiová odporučila, aby rozpočtové
opatrenie bolo vykonané ešte pred čerpaním, t. j. aby bolo zabezpečené finančné krytie.
Členovia komisie sa dopytovali na náklady súvisiace s technickým zhodnotením
vozidla.
Na záver diskusie členovia komisie konštatovali, že plnenie rozpočtu úradu kraja za
obdobie 1. štvrťroku 2003 berú na vedomie.
K bodu č. 4:
Vedúca finančného odboru úradu kraja Ing. Marta Mangová oboznámila prítomných
s rozborom záväzkov a pohľadávok Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len
„samosprávneho kraja“). Upozornila, že v predloženom materiále nie sú uvedené pohľadávky
nemocníc. Konštatovala, že záväzky sa ku koncu roku zvýšia, pretože z Ministerstva financií
SR nie sú pokryté všetky náklady a ak nedôjde k oddĺženiu je ohrozený začiatok nového
školského roku. Informovala o stave záväzkov podľa jednotlivých oblastí, pričom uviedla, že
na úseku kultúry budú vyčíslené záväzky finančne kryté a na úseku sociálnych služieb je
situácia lepšia, pretože sociálne zariadenia majú dosť vysoké príjmy. Vyčíslené záväzky
pozostávajú aj zo záväzkov, ktoré má riešiť štát.
Predseda komisie požiadal, aby záväzky na úseku zdravotníctva boli rozčlenené na
záväzky vzniknuté po delimitácií, t. j. od 1. 1. 2003. Ing. Marta Mangová reagovala, že sú
pripravené na rozoslanie nové tlačivá pre organizácie, aby si sledovali staré záväzky
a záväzky, ktoré vznikli po delimitácií.
Predseda komisie na záver požiadal, aby bol pripravený návrh racionalizačných
opatrení na všetkých úsekoch, pretože nie je možné, aby dochádzalo k ďalšiemu zadlžovaniu.
Ing. Marta Mangová informovala, že na jednotlivých koncepciách rozvoja sa pracuje.
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Na záver členovia komisie konštatovali, že rozbor záväzkov a pohľadávok berú na
vedomie a požiadali vedúceho odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci úradu kraja MUDr.
Štefana Köhlera a vedúcu finančného odboru úradu kraja Ing. Martu Mangovú, aby predložili
na budúce zasadnutie komisie upravenú bilanciu záväzkov a pohľadávok u zdravotníckych
zariadení.

K bodu č. 5:
Vedúca oddelenia financovania odvetvových vzťahov Ing. Miriam Bugrová oboznámila
prítomných s problematikou financovania neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálne
služby v Žilinskom kraji. Tento materiál bol predložený na rokovanie finančnej komisie na
základe Uznesenia č. 3, ktoré prijala komisia sociálnej pomoci dňa 15. 4. 2003.
Uviedla, že neštátne subjekty si určujú príjmy od klientov na základe zákona o cenách.
Tento zákon im umožňuje ísť až do výšky skutočných nákladov. Samosprávny kraj tak
vykrýva 100 %-ný rozdiel medzi príjmami a nákladmi v zmysle vyhl. č. 578/2001 Z. z., ktorá
má podhodnotené príjmy oproti skutočným úhradám v neštátnych subjektoch. Neštátne
subjekty majú pritom aj iné zdroje príjmov, ktoré samosprávnemu kraju nepredkladajú. Na
záver uviedla, že technické a materiálne vybavenie zariadení sociálnych služieb, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, nie je ani zďaleka na úrovni neštátnych
subjektov. Nezveľaďujú sa, naopak sa riešia len havarijné stavy a vykrývajú sa len náklady na
prevádzku. Z uvedeného vyplýva, že ak by sa uprednostnilo dotovanie neštátnych subjektov
pred zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, bude samosprávny kraj
nútený niektoré z týchto zariadení zatvoriť.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je nutné stanoviť rovnaké kritériá pre činnosť
a poskytovanie príspevkov pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja, ako i pre zariadenia neštátne a spracovať analýzu poskytovaných
služieb v jednotlivých zariadeniach.
Na záver členovia komisie konštatovali, že problematiku financovania neštátnych
subjektov berú na vedomie a doporučili úradu kraja, aby do prijatia „Zásad pre prideľovanie
dotácií“ riešil situáciu v rámci úprav rozpočtu samosprávneho kraja. V ďalšom odporučili
úradu kraja, aby bol pripravený návrh kritérií pre poskytovanie dotácií, a to v spolupráci
s komisiou finančnou a komisiou sociálnej pomoci.
K bodu č. 6:
V súvislosti s pripravovaným návrhom „Plánu kontrolnej činnosti ÚHK“ predseda
komisie požiadal hlavného kontrolóra kraja o informáciu, koľko kontrol je možné vykonať pri
daných kapacitných a časových podmienkach.
Hlavný kontrolór kraja uviedol, že pri personálnom obsadení ÚHK podľa plánovaného
stavu je možné vykonať v priemere maximálne 3 kontroly za mesiac, t. j. počas 2. polroku
2003 maximálne 18 kontrol. Do konca r. 2003 predpokladá, že ÚHK bude tvoriť 8
kontrolórov.
Hlavný kontrolór kraja sa vyjadril, že rád privíta podnety zo strany členov komisie,
pričom časový harmonogram by si zostavil sám.
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Na záver sa členovia komisie zhodli na tom, že každý člen komisie predloží návrh
plánu kontrolnej činnosti za svoj okres a predseda komisie tieto návrhy zosumarizuje
a predloží plán kontrolnej činnosti za finančnú komisiu na porade predsedov komisií.

K bodu č. 7:
Pracovníčka odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci úradu kraja JUDr. Anna Ježová
informovala členov komisie, že o kúpu kožného oddelenia v Dolnom Kubíne prejavilo záujem
13 záujemcov. Riaditeľ tohto zdravotníckeho zariadenia navrhol štyri prvé ponuky. Požaduje
sa vinkulácia finančných prostriedkov v minimálnej výške 2 000 tis. Sk, t. j. do výšky kúpnej
ceny určenej znaleckým posudkom.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že vo veci odpredaja kožného oddelenia v Dolnom
Kubíne súhlasia s oslovením prvých štyroch uchádzačov v ponuke s cieľom zabezpečiť
vinkuláciu finančných prostriedkov.
K bodu č. 8:
Členovia komisie prijali uznesenie č. 10.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 22. 5. 2003

Ing. Ján HUSÁR, predseda komisie

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

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľ

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

Ing. Jozef RIZMAN, overovateľ

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ, overovateľ

........................................................
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U Z N E S E N I E č. 10
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 21. 5. 2003

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 1. štvrťrok 2003;
2. rozbor záväzkov a pohľadávok Žilinského samosprávneho kraja;
3. problematiku financovania neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby
v Žilinskom kraji;
4. problematiku prípravy plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Žilinského samosprávneho kraja.

B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. plnenie rozpočtu Úradu Žilinského samosprávneho kraja za 1. štvrťrok 2003;
2. rozbor záväzkov a pohľadávok Žilinského samosprávneho kraja;
3. problematiku financovania neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby
v Žilinskom kraji.

C. ž i a d a :
vedúceho odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci MUDr. Štefana Köhlera, MPH
a vedúcu odboru finančného Ing. Martu Mangovú predložiť na budúce zasadnutie komisie
upravenú bilanciu záväzkov a pohľadávok u zdravotníckych zariadení.

D. o d p o r ú č a
Úradu ŽSK
1. do prijatia zásad pre prideľovanie dotácií riešiť problematiku financovania neštátnych
subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby v Žilinskom kraji, v rámci úpravu rozpočtu
ŽSK;
2. v spolupráci s komisiou sociálnej pomoci a finančnou komisiou zastupiteľstva ŽSK
pripraviť návrh kritérií pre poskytovanie dotácií.
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E. u k l a d á
1. členom finančnej komisie zastupiteľstva ŽSK
predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti pre zastupiteľstvo ŽSK v zmysle Uznesenia
č. 10 zastupiteľstva ŽSK zo dňa 30. 4. 2003;
Termín:

26. 5. 2003

2. predsedovi finančnej komisie zastupiteľstva ŽSK
predložiť plán kontrolnej činnosti za finančnú komisiu na porade predsedov komisií
zastupiteľstva ŽSK.
Termín:

29. 5. 2003

F. s ú h l a s í
vo veci odpredaja nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 994 pre k. ú. Dolný Kubín
parc. č. KN 194/1, zast. plocha o výmere 800 m² a stavby č. s. 1640 na parc. č. KN 194/2
kožné oddelenie o výmere 669 m² a zast. plocha na parc. č. KN 194/3 o výmere 262 m²
vedeného na Katastrálnom úrade v Žiline, Správa katastra Dolný Kubín s oslovením
prvých štyroch uchádzačov v ponuke s cieľom zabezpečiť vinkuláciu finančných
prostriedkov v minimálnej výške 2 000 tis. Sk.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Jozef RIZMAN

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

Ing. Erika GREŠŠOVÁ

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