Zápisnica

č. 8

z 8. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 5. 12. 2017 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31.10.2017
6. Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok
k 31.10.2017 a návrh výšky príspevku na rok 2018
7. Návrh na organizáciu práce SOcÚ
8. Voľba Rady starostov
9. Voľba revíznej komisie
10. Diskusia
11. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Zhromaždenie starostov otvorila Mgr. Edita Grzybová, poverený zástupca starostu obce
Žitavany – štatutár SOcÚ. Privítala prítomných a viedla celé rokovanie. Prítomných je 14
starostov obcí, združených v SOcÚ, zhromaždenie starostov je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Regina Kissová, za overovateľov zápisnice Mária Segíňová
a Ing. Milan Garaj.
K bodu č. 3
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Edita Grzybová navrhla za presedu návrhovej komisie Alenu Záhoreczovú a za členov
Eduard Kajabu a Ing. Ľubomíra Gahíra. Prebehlo hlasovanie, členovia boli jednohlasne
zvolení.

K bodu č. 4
Schválenie programu porady
Návrh programu porady predniesla Mgr. Edita Grzybová, následne prebehlo jeho odhlasovanie.
K bodu č. 5
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31.10.2017
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31. 10. 2017 bola predložená všetkým starostom
združených obcí a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po hlasovaní sa na zhromaždenie sa dostavil starosta obce Mankovce Jaroslav Belúch.
K bodu č. 6
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ k 31. 10. 2017 a návrh výšky
príspevku na rok 2018
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31. 10. 2017 bola predložená všetkým starostom
združených obcí a tvorí prílohu tejto zápisnice. Po prepočte príjmov a výdajov za súčasných
podmienok je doporučená výška príspevku na rok 2018 vo výške 1,15 obyvateľ/rok.
K predmetnému bodu sa rozprúdila diskusia:
- Bohumil Bielik – informoval sa, čo znamená v prehľade hospodárenia mínusová
položka, Ing. Kissová zodpovedala na otázku
- Anton Segíň – dvaja zamestnanci na výkon práce nepostačujú, navrhuje prijať ďalšiu
silu, zamestnanci používajú vlastné osobné vozidlá, pribudlo množstvo nových konaní,
je potrebné riešiť organizačný problém
- Ing. Juraj Farkaš – nemá námietky k zvýšeniu miezd zamestnancov, navrhuje do
komunálnych volieb nemeniť sídlo SOcÚ a možnosť oslovenia externého zamestnanca
na výpomoc
- Dostavil sa na poradu Mgr. Tomáš Kolembus
- Jaroslav Belúch – keďže sa jedná o výkon prenesených kompetencií, navrhuje predložiť
ZMOSu požiadavku o navýšenie príspevkov na vykrytie nákladov, uvedené navrhuje
uviesť v uznesení
- Ing. Jozef Magát – reaguje na vystúpenie Jaroslava Belúcha, pripravuje sa zmena
zákona, ktorým by sa kompetencie preniesli na okresné úrady, žiadosť o navýšenie
dotácií preto nedoporučuje, navrhuje audit podaní, ktorý by zrealizovala revízna
komisia
- Mária Segíňová – získala informácie o spôsobe financovania iných spoločných
úradovní, môže predložiť pre porovnanie
- Bc. František Richter - vyslovil poďakovanie pracovníkom SOcÚ za vykonanú činnosť
a žiada o ich vyjadrenie
- Ing. Ľubica Kačalová – spisovú agendu časovo nestihla spracovať z dôvodu čerpania
dovolenky a navrhuje prijať novú pracovnú silu. Poukázala na skutočnosť, že
starostovia ju navštevujú i v nestránkové dni a ju to pri práci vyrušuje
- Na poradu sa dostavil Róbert Šlehobr
- Bohumil Bielik – starostovia sú nútení informovať sa o spisoch z dôvodu tlaku občanov,
keďže nie sú spracované v stanovených termínoch
- Mária Segíňová – v prípade prijatia novej sily je potrebné zvážiť, či bude prijatý na plný
úväzok, prípadne z dôvodu odvodových úľav by bolo možno vhodné zamestnať
dôchodcu
- Ing. Ľubica Kačalová – dôchodca nepripadá do úvahy, je potrebné zapracovať
perspektívneho zamestnanca z dôvodu jej nástupu na starobný dôchodok o 4 roky

Róbert Šlehobr - je potrebné vypracovať audit, ktorý zamestnanec koľko podaní vybavil
i vzhľadom na odpracované dní
- Anton Segíň – je potrebné zohľadniť i závažnosť a komplikovanosť podaní, počty
nestačia. Je potrebné pouvažovať nad tým, ako zamestnancom prácu uľahčiť, napr.
odovzdať im k spracovaniu kompletnú agendu. Podal návrh na oslovenie prípadného
externého pracovníka, ktorý by vypomáhal napr. počas čerpania dovoleniek
- Ing. Ľubomír Gahír – bolo by vhodné porovnať a preveriť podania za roky 2016, 2017.
Nemá vedomosť o tom, že by sa občania osobne chodili informovať na stavebný úrad,
s pánom Balkom nemá problém komunikovať i mimo úradných hodín, tiež dáva do
pozornosti návrh externej spolupráce
- Bohumil Bielik – v súčasnej dobe je veľký problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu
- Ing. Jozef Magát - doporučuje vykonať audit spisovej agendy za 2 roky
- Róbert Šlehobr – navrhuje rokovať o navýšení príspevku až po vykonaní auditu, čo však
vzhľadom k pripravovaným rozpočtom v obciach nie je vhodné
Prebehlo hlasovanie k uvedenému bodu.
-

K bodu č. 7
Návrh na organizáciu práce SOcÚ
Tento bod bol v podstate už prerokovaný v bode predchádzajúcom.
- Róbert Šlehobr – bolo by vhodné vypočuť si i návrh zamestnancov SOcÚ
- Ing. Ľubica Kačalová – počty podaní nič nedokazujú, treba urobiť porovnanie s inými
spoločnými úradovňami
- Róbert Balko – predloží všetky požadované podklady
- Róbert Šlehobr – k navýšeným platom nemá nikto žiadne námietky
- Anton Segíň – v audite je potrebné zohľadniť aj počty odpracovaných dní
Prebehlo hlasovanie, ktorým bola revízna komisia poverená vykonaním auditu a štatutár SOcÚ
preverením možnosti spolupráce s externým spolupracovníkom.
K bodu č. 8
Voľba Rady starostov
V zmysle bodu 5 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie starostov
pristupuje k voľbe Rady starostov na rok 2018. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr. Tomáš
Kolembus, Vladislav Uličný a Martina Pružinská. Hlasovaním boli členovia schválení.
K bodu č. 9
Voľba revíznej komisie
V zmysle bodu 6 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie starostov
pristupuje k voľbe revíznej komisie na rok 2018. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr. Peter
Štepiansky, Ing. Ľubomír Gahír, Mária Segíňová. Po hlasovaní boli schválení.
K bodu č. 10
Diskusia
-

Bc. František Richter – navrhuje vyplatenie odmien zamestnancom SOcÚ
Róbert Šlehobr - bolo by vhodné uvažovať o odmenách až po vykonaní auditu
Mária Segíňová – revízna komisia sa bude snažiť vykonať audit v čo najkratšom čase

Mgr. Edita Grzybová – navrhuje, aby výšku odmien navrhla revízna komisia po
vykonaní auditu
K tomuto návrhu prebehlo hlasovanie a vyplynulo z neho uznesenie.
- Peter Belica – navrhuje spracovávať agendu prostredníctvom systému d-com, čo však
nie je reálne, pretože nie všetky obce sú do systému zapojené
- Anton Segíň – je potrebné zakúpiť notebook pre Ing. Kačalovú
-

K bodu č. 11
Záver
Mgr. Edita Grzybová poďakovala prítomným aktívnu za účasť a ukončila zhromaždenie
starostov.

Žitavany, dňa 5. 12. 2017

Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Mária Segíňová, v. r.

Ing. Milan Garaj, v. r.

Mgr. Edita Grzybová, v. r.
Poverený štatutár SOcÚ

