Zápisnica
z rokovania komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

28. 5. 2003 o 9.00 hod.

Miesto rokovania:

zasadačka Úradu ŽSK

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie.
Správa o investičnej výstavbe v oblasti školstva a zdravotníctva.
Kúpa a predaj nehnuteľnosti..
Rôzne.
Záver.

K bodu č. 1
Rokovanie komisie otvoril jej predseda Ing. Štefan Holeščák, ktorý privítal prítomných
členov komisie, Ing. Romana Osiku vedúceho oddelenia vonkajších vzťahov a Ing. Jána
Konušíka hlavného kontrolóra. Predseda komisie konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 4
členovia komisie. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil PhDr. Michal Hanko.
Predseda komisie navrhol, aby bol program doplnený o bod Plán kontrolnej činnosti.
Číslovanie bodov č. 4 až 5 sa mení na 5 – 6. Následovne dal predseda komisie o návrhu
hlasovať.

Uznesenie č. 1
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
schvaľuje
program rokovania podľa predložených zmien.

Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 2

Vedúci oddelenia vonkajších vzťahov Úradu Žilinského samosprávneho kraja informoval
členov komisie o prerozdelení kapitálových výdavkov. Zároveň oboznámil komisiu
o rozostavanosti stavieb v oblastiach kultúry, školstva a zdravotníctva. Ing. Roman Osika
zdôraznil, že finančných prostriedkov je nedostatok a z tohto dôvodu došlo k presunu určitých
finančných prostriedkov z kultúrnych na školské zariadenia. Predseda komisie apeloval na
dofinancovanie a dokončenie rozostavaných stavieb pred ďalšou novou výstavbou. Zároveň
navrhol, že by bolo vhodné spracovať analýzu, aké množstvo finančných prostriedkov je
potrebných na dofinancovanie rozostavaných stavieb.

K bodu č. 3

Ing. Štefan Holeščák konštatoval, že na prerokovanie komisii neboli predložené žiadne
žiadosti na odpredaj a kúpu nehnuteľností.

K bodu č. 4

Hlavný kontrolór Ing. Ján Konušik požiadal členov komisie, aby mu poskytli návrhy na
plán kontrolnej činnosti. Komisia požiadavku prerokovala a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 2
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
doporučuje
hlavnému kontrolórovi,
aby do kontrolnej činnosti zahrnul kontrolu investičných akcií, do ktorých bolo v roku 2003
investovaných viac ako 5 mil. Sk.

Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov,

proti: nikto,

zdržal sa: nikto.

K bodu č. 5

Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy ani požiadavky na prerokovanie.

K bodu č. 6

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie komisie ukončil.

V Žiline dňa 30. 5. 2003

Ing. Štefan HOLEŠČÁK, predseda komisie

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

Miroslava STAŇOVÁ, zapisovateľka

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

