Zápisnica

č . 10

z 10. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 27. júna 2019 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Schválenie programu rokovania
Určenie výšky príspevku na 2. polrok 2019
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 12 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 Mária Segíňová
a Ing. Jozef Broniš. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Milan Kováč – predseda,
Ing. Martin Zeman – člen a Mgr. Alžbeta Patayová – člen.
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
Mgr. Edita Grzybová odovzdala slovo Ing. Regine Kissovej, účtovníčke SOcÚ, ktorá
prítomných oboznámila s predbežnými príjmami a výdajmi roku 2019 a vyčíslením

prostriedkov, ktoré sú potrebné k vyfinancovaniu chodu SOcÚ do konca kalendárneho roku.
Predložila návrh na doplatok príspevku na 2. polrok 2019 vo výške 0,25 Eur na jedného
obyvateľa. Následne prebehlo hlasovanie, výška príspevku na 2. polrok 2019 bola schválená.
K bodu č. 5
Diskusia
-

Slavomír Fabian, starosta Martin nad Žitavou - musíme si vážiť spoluprácu, na obce sú
prenesené kompetencie, za ktoré musíme prevziať zodpovednosť a výkon práce musí
byť zabezpečený odbornými osobami. Je potrebné rešpektovať stanovy, štatutár rieši
pracovné vzťahy. Od roku 2022 sa pripravuje nový stavebný zákon, budeme sa snažiť
spolupracovať aj v budúcnosti.

-

Mária Segíňová – prejavila spokojnosť s tým, že nedošlo zmenám a spoločný stavebný
úrad funguje naďalej bez organizačných zmien.

K bodu č. 6
Záver
Mgr. Edita Grzybová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 27.06.2019

Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Mária Segíňová, v. r.

Ing. Jozef Broniš, v. r.

Mgr. Edita Grzybová, v. r.
štatutár SOcÚ

