Zápisnica

č. 9

z 9. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 19. februára 2019 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31.12.2018
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ k 31.12.2018
a návrh výšky príspevku na rok 2019
Návrh na organizáciu práce SOcÚ
Voľba Rady starostov, voľba revíznej komisie
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Zhromaždenie starostov otvorila Mgr. Edita Grzybová, štatutár SOcÚ. Privítala prítomných
a viedla celé rokovanie. Prítomných je 15 starostov obcí, združených v SOcÚ, zhromaždenie
starostov je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola navrhnutá Regina Kissová, za overovateľov zápisnice Ing. Silvia
Kukučková a Dušan Kazimír. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. František
Richter, Mgr. Peter Štepiansky a Milan Kováč.
Na zhromaždenie sa dostavil Bohumil Bielik.
K bodu č. 3
Schválenie programu porady
Mgr. Edita Grzybová oboznámila prítomných s programom porady, následne prebehlo
hlasovanie, program bol schválený.

K bodu č. 4
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31.12.2018
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2018 predniesla Mgr. Edita Grzybová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu, zhromaždenie správu vzalo na vedomie.
K bodu č. 5
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ k 31.12.2019 a návrh výšky
príspevku na rok 2019
Správu o zúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2018 predniesla Mgr. Edita Grzybová.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Po krátkej diskusii k výške príspevku obcí na rok 2019, v ktorej sa prerokoval súčasný stav
pracovníkov úradu a určenie ich platu, bola navrhnutá suma 1,00 Eur na obyvateľa
a kalendárny rok s tým, že v prípade zlúčenia stavebného úradu v priebehu roku 2019
nevyčerpané prostriedky budú presunuté na účet novovzniknutého úradu. Prebehlo
hlasovanie, príspevok bol schválený.
K bodu č. 6
Návrh na organizáciu práce SOcÚ
Mgr. Edita Grzybová odovzdala slovo Bohumilovi Bielikovi, ktorý prítomných oboznámil
o predbežných výsledkoch jednania s primátorom Zlatých Moraviec o návrhu zlúčenia obcí
do nového spoločného stavebného úradu so sídlom v Zlatých Moravciach. O pripojenie sa do
tohto SSÚ má záujem cca 90 % obcí, združených vo Vrábľoch. Sú potrebné ďalšie rokovania
so starostami a primátorom ohľadom podmienok prechodu a záväzkoch voči zamestnancom.
Mgr. Edita Grzybová znovu informovala o ukončení PN Ing. Kačalovej, od 1.2.2019 znovu
nastúpila do práce a zúčastnila sa výberového konania na obsadenie pozície na SSÚ Vráble.
Juraj Mesko – má informácie o prijatí pána Rafaja Mestom Zlaté Moravce, je pravdepodobné,
že by vykonával činnosť pre spoločný stavebný úrad. Na dnešnom zasadnutí by sme mali
rozhodnúť o tom, či schvaľujeme zlúčenie do SSÚ v Zlatých Moravciach.
Slavomír Fabian – je potrebné zabezpečiť plynulé fungovanie stavebného úradu pred i po
fúzii, navrhuje poveriť Mgr .Editu Grzybovú k rokovaniu s primátorom Dušanom Husárom.
Pre informáciu preveril stav na stavebnom úrade v Leviciach, kde majú porovnateľné
podmienky a na úrade sú zamestnaní 3 odborní zamestnanci + 1 administratívna sila, agendu
zvládajú spracovať. Podotkol, že by bolo dobré pouvažovať o vytvorení spoločného úradu,
ktorý by zastrešoval i ďalšie oblasti (školstvo, sociálne služby).
Mária Segíňová – konštatovala, že naše obce nespôsobili rozpad pôvodného stavebného
úradu, má obavy, že aj 4 pracovníci novovzniknutého úradu budú mať problém spracovať
agendu pre všetky obce.
Mgr. Peter Štepiansky – doporučuje Mgr. Edite Grzybovej, aby Ing. Kačalovej stanovila
písomne termín na uzavretie spisov z predchádzajúcich období, ktoré neboli spracované.

Následne prebehlo hlasovanie o schválení pričlenenia obcí do spoločného stavebného úradu
so sídlom v Zlatých Moravciach a poverení Mgr. Edity Grzybovej a Bohumila Bielika
k jednaniu s primátorom mesta Zlaté Moravce o vytvorení nového SSÚ.
K bodu č. 7
Voľba Rady starostov, voľba revíznej komisie
V zmysle bodu 5 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie
starostov pristupuje k voľbe Rady starostov na rok 2019. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr.
Tomáš Kolembus, Vladislav Uličný a Ing. Jozef Broniš. Hlasovaním boli členovia schválení.
Následne boli do revíznej komisii navrhnutí pôvodní členovia Mgr. Peter Štepiansky, Ing.
Ľubomír Gahír a Mária Segíňová, hlasovaním boli zvolení.
K bodu č. 8
Diskusia
Keďže starostovia predniesli svoje príspevky v predchádzajúcich bodoch rokovania, ďalšie
predložené neboli.
K bodu č. 10
Záver
Mgr. Edita Grzybová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 19.02.2019

Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Silvia Kukučková, v. r.

Dušan Kazimír, v. r.

Mgr. Edita Grzybová, v. r.
štatutár SOcÚ

