Zápisnica
z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania: 22. apríl 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.
6.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesenia prijatého na rokovaní dňa 19. 2. 2003.
Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za r. 2002.
Kúpa, predaj, zámena a prevod správy.
Rôzne.
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 7 členov komisie a pracovníci Úradu
Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „úradu kraja“) Ing. Marta Mangová, Ing.
Janka Ševčíková, Ing. Marián Kováčik, PhDr. Nadežda Šugrová, Ing. Roman Osika
a JUDr. Anna Ježová.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali členovia komisie: Ing. Alexander
Lilge, Jozef Rišian a Ing. Erika Greššová.
Za overovateľov uznesenia z rokovania boli určení: Ing. Ján Dreisig a Ing. Anna
Štefanová, za zapisovateľku bola určená: Ing. Sylvia Mahútová – pracovníčka úradu
kraja.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom programu
rokovania, ktorý doplnil program o prerokovanie plánu práce komisie na 2. polrok 2003
a vyhodnotenie činnosti finančnej komisie za rok 2002. Tento bod programu navrhol
zaradiť pred navrhovaný bod č. 5.
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K bodu č. 2:
Nasledovala kontrola plnenia úloh, ktoré vyplynuli z Uznesenia č. 8 prijatého na
rokovaní komisie dňa 19. 2. 2003.
Ing. Marián Kováčik zdôvodnil skutočné čerpanie rozpočtu v oblasti miezd
a odmeňovania na položke 610 v celkovej výške 13 110 tis. Sk.
Čerpanie rozpočtu na položke 637 045 (poradensko-konzultačná činnosť) bude
predmetom riešenia Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
Ing. Roman Osika predložil prítomným finančnú analýzu prenájmu výpočtovej
techniky v porovnaní s obstaraním výpočtovej techniky, a tým zdôvodnil čerpanie
rozpočtu na položkách 636 025 a 713 002.

K bodu č. 3:
Vedúca finančného odboru úradu kraja Ing. Marta Mangová predložila prítomným
návrh „Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2002“ (ďalej len
„samosprávneho kraja“).
Po oboznámení sa s návrhom, nasledovala diskusia, na záver ktorej sa členovia
komisie zhodli na tom, že súhlasia s celoročným hospodárením samosprávneho kraja
a odporučili prebytok hospodárenia vo výške 21 999 794,56 Sk preúčtovať do rezervného
fondu.
Ing. Mangová informovala prítomných o delimitácií rozpočtu a majetku zo štátnej
správy na samosprávny kraj k 31. 12. 2002 v zmysle odsúhlasených delimitačných
protokolov na úseku dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia.

K bodu č. 4:
a)

školstvo:
PhDr. Nadežda Šugrová predložila prítomným:
•

požiadavku na prevod správy nehnuteľného majetku – rehabilitačného strediska č.
s. 241 postaveného na parc. č. KN 525/14 v k. ú. Istebné, ktoré sa nachádza
v areáli SOU Hrádok č. 226, Istebné z doterajšieho správcu Nemocnice
s poliklinikou v Dolnom Kubíne na SOU v Istebnom za účelom využívania tejto
budovy pre potreby učilišťa.
Po krátkej diskusii členovia komisii vyjadrili súhlas s navrhovaným prevodom
správy.

•

návrh na výmenu časti pozemku v k. ú. Priekopa, a to parc. č. KN 1156/1
o výmere 815 m², ktorá je vo vlastníctve samosprávneho kraja a v správe
Združenej strednej školy dopravnej v Martine – Priekope za časť pozemku parc. č.
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KN 1140/2 o výmere 815 m² v k. ú. Priekopa, ktorá je v správe Slovenského
pozemkového fondu.
Uvedený návrh sa z dôvodu nedostatočných dokladov stiahol z rokovania.
•

žiadosť JUDr. Gerharda Hunčagu, bytom Dolný Kubín, Vyšnokubínska č.
232/150 o odpredaj časti nebytových priestorov špecifikovaných v znaleckom
posudku č. 14/2003 zo dňa 4. 4. 2003 vypracovaným znalcom Ing. arch. Júliusom
Facunom ako „nebytový priestor č. 1“ budovy Domova mládeže Strednej
zdravotníckej školy na Nemocničnej ulici v Dolnom Kubíne, zapísanej na liste
vlastníctva č. 4643 ako dom č. s. 2068 na parc. č. KN 883/123 v k. ú. Dolný
Kubín. Podľa znaleckého posudku č. 14/2003 cena za uvedenú nehnuteľnosť
predstavuje sumu vo výške 559 710,– Sk.
Po krátkej diskusii členovia komisie vyjadrili súhlas s odpredajom uvedenej časti
nebytových priestorov za kúpnu cenu vo výške 600 000,– Sk, a to s podmienkou
uzatvorenia zmluvy o spoločnom užívaní nebytových priestorov.

•

požiadavku Vladimíra Marčiša – MARLEX, Rudina č. 90 o odpredaj parc. č. KN
1478/10 o výmere 2 106 m² a parc. č. KN 1478/5 o výmere 573 m² v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, ktoré sú v správe Strednej priemyselnej školy v Kysuckom
Novom Meste. Žiadateľ tieto nehnuteľnosti užíva na základe nájomnej zmluvy.
V prípade súhlasu s odpredajom, musí byť žiadateľ zaviazaný zabezpečiť vstup na
pozemok parc. č. KN 1478/5 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, na ktorom sa
nachádzajú revízne šachty teplovodného potrubia vedúceho do areálu školy.
Po oboznámení sa s týmto návrhom členovia komisie požiadali doplniť predložený
materiál o rozhodnutie o prebytočnosti majetku a následne predložiť na rokovanie
komisii.

•

požiadavku Ing. Jána Klocoka – riaditeľa SOU Istebné k možnosti rokovania vo
veci kúpy Športovej haly č. p. 524/7 v rámci verejného ponukového konania
Oravských ferozliatinových závodov, a. s. v konkurzne Istebné do vlastníctva
samosprávneho kraja s tým, že uvedená nehnuteľnosť by po odkúpení bola
prevedená do správy SOU v Istebnom.
Po oboznámení sa s týmto návrhom členovia komisie sa zhodli na tom, že komisia
zaujme stanovisko až po predložení stanoviska komisie školstva zastupiteľstva
k uvedenej požiadavke a po predložení doplňujúcich informácií o spôsobe
a podmienkach predaja, ako aj po vyčíslení nákladov na prevádzku, príp.
rekonštrukciu uvedenej nehnuteľnosti.
Na záver PhDr. Nadežda Šugrová informovala o problematike ďalšieho
prevádzkovania Školského majetku v Žiline – Zádubní a Školského majetku
v Liptovskom Mikuláši – Demänová. Nedostatočné financovanie školských
majetkov núti samosprávny kraj k racionalizačným opatreniam a jedným z nich je
aj zabezpečovanie odbornej praxe priamo v organizáciách alebo v súkromných
firmách.
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Členovia komisie požiadali, aby na budúce rokovanie komisie bola predložená
kompletná písomná správa s obšírnejšími informáciami a komplexnou analýzou
existujúceho stavu.
b)

zdravotníctvo:
JUDr. Anna Ježová predložila prítomným:
•

návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Dolný Kubín, a to parc. č. KN 194/1, zast.
plocha o výmere 800 m² a stavby č. s. 1640 postavenej na parc. č. KN 194/2
o výmere 669 m², parc. č. KN 194/3, zast. plocha o výmere 262 m² v k. ú. Dolný
Kubín, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 994. Ide o kožné oddelenie
Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR
zrušilo k 15. 2. 2000. Budova tohto oddelenia je pre nemocnicu nepotrebná a tento
majetok je pre toto zdravotnícke zariadenie prebytočný. Do týchto priestorov sú
opakovane hlásené vlámania, nie je možné predchádzať ďalším škodám
a krádežiam, preto ako najvhodnejšie sa javí tento majetok odpredať. Uvedený
návrh bol prerokovaný na rokovaní komisie zdravotníctva zastupiteľstva dňa
1. 4. 2003, ktorá odporučila zastupiteľstvu odpredaj schváliť a finančné
prostriedky použiť pre Nemocnicu s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
Po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli na tom, že uvedený návrh sa sťahuje
z rokovania komisie a súčasne požiadali, aby uvedený návrh bol doplnený
o konkrétneho záujemcu o kúpu a o rozhodnutie o prebytočnosti, resp.
nadbytočnosti majetku pre samosprávny kraj.

•

návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu samosprávneho kraja v podiele
69975/337320 na nehnuteľnostiach vedených na Katastrálnom úrade v Žiline,
Správe katastra Dolný Kubín, v k. ú. Veličná, a to na parc. č. KN 556, parc. č. KN
557 a budovy zdravotníckeho strediska č. s. 124, postaveného na parc. č. KN 557
spoluvlastníčke MUDr. Anne Machajovej, bytom Dolný Kubín, Hamuljakova č.
19 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 101/2002 zo dňa 7. 5. 2002
vypracovaný znalcom Ing. Mariánom Pilkom vo výške 62 977,– Sk.
Po krátkej diskusii členovia komisie vyjadrili súhlas s odpredajom tohto
spoluvlastníckeho podielu samosprávneho kraja za predpokladu doplnenia
rozhodnutia o neupotrebiteľnosti, resp. nadbytočnosti uvedeného majetku.

K bodu č. 5:
Predseda komisie predložil prítomným návrh plánu práce komisie na 2. polrok
2003 a písomné vyhodnotenie činnosti komisie za r. 2002.
Členovia komisie schválili plán práce komisie na 2. polrok 2003 v predloženom
znení a zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti komisie za r. 2002.
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K bodu č. 6:
Predseda komisie informoval prítomných o skutočnosti, že sa pripravuje návrh na
zvýšenie mesačných odmien poslancom a úpravu náhrad cestovných výdavkov, pričom sa
bude sankcionovať neprítomnosť poslancov.
Členovia komisie prijali Uznesenie č. 9.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným
za účasť a rokovanie ukončil.

V Žiline dňa 23. 4. 2003

Ing. Ján HUSÁR, predseda komisie

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

Ing. Sylvia MAHÚTOVÁ, zapisovateľka

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

Ing. Ján DREISIG, overovateľ

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

Ing. Anna ŠTEFANOVÁ, overovateľ

..................................................
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U Z N E S E N I E č. 9
zo zasadnutia finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
zo dňa 22. 4. 2003
Finančná komisia zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:

A. p r e r o k o v a l a :

1. záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2002

B. b e r i e n a v e d o m i e :
1. informáciu o plnení uznesenia č. 8 zo dňa 19. 2. 2003
2. informáciu o delimitácii rozpočtu a majetku zo štátnej správy na Žilinský
samosprávny kraj
3. vyhodnotenie činnosti finančnej komisie za rok 2002.

C. s c h v a ľ u j e :
plán práce finančnej komisie na 2. polrok 2003

D. s ú h l a s í :
1. s celoročným hospodárením Žilinského samosprávneho kraja v r. 2002 bez
výhrad;
2. s prevodom správy nehnuteľného majetku - rehabilitačného strediska č. s. 241
postaveného na parc. č. KN 525/14 v k. ú. Istebné, ktoré sa nachádza v areáli SOU
Hrádok 226, Istebné, z Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne na SOU
v Istebnom za účelom využívania tejto budovy pre potreby učilišťa;
3. s odpredajom spoluvlastníckeho podielu Žilinského samosprávneho kraja v
podiele 69975/337320 na nehnuteľnostiach vedených na Katastrálnom úrade
v Žiline, Správe katastra Dolný Kubín, v k. ú. Veličná, a to na parc. č. KN
556, parc. č. KN 557 a budovy zdravotníckeho strediska č. s. 124, postaveného na
parc. č. KN 557 spoluvlastníčke MUDr. A. Machajovej, bytom Dolný Kubín,
Hamuljakova č. 19 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č.101/2002 zo dňa
7. 5. 2002 vypracovaným znalcom Ing. Mariánom Pilkom vo výške 62 977,– Sk,
a to za predpokladu doplnenia rozhodnutia o neupotrebiteľnosti, resp.
nadbytočnosti uvedeného majetku
4. s odpredajom časti nebytových priestorov špecifikovaných v znaleckom posudku
č. 14/2003 zo dňa 4. 4. 2003 vypracovaným znalcom Ing. arch. Júliusom Facunom
ako „nebytový priestor č. 1“ budovy Domova mládeže Strednej zdravotníckej
školy na Nemocničnej ulici v Dolnom Kubíne, zapísanej na liste vlastníctva č.
4643 ako dom č. s. 2068 na parc. č. KN 883/123 v k. ú. Dolný Kubín žiadateľovi
JUDr. Gerhardovi Hunčagovi, bytom Dolný Kubín, Vyšnokubínska č. 232/150 za
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kúpnu cenu vo výške 600 000,– Sk s podmienkou uzatvorenia zmluvy
o spoločnom užívaní nebytových priestorov.

E. o d p o r ú č a :
prebytok hospodárenia vo výške 21 999 794,56 Sk preúčtovať do rezervného fondu.

Ing. Ján HUSÁR
predseda komisie

Overovatelia:

Ing. Ján DREISIG

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

Ing. Anna ŠTEFANOVÁ

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