Zápisnica

č . 11

z 11. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 6. augusta 2020 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31. 12. 2019
5. Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ k 31. 12. 2019 a návrh výšky
príspevku na rok 2020
6. Diskusia
7. Záver
Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Zhromaždenie starostov otvoril Anton Segíň, prednosta Obce Topoľčianky. Privítal
prítomných a viedol celé rokovanie. Prítomných je 11 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 Slavomír Fabian
a Ing. Milan Garaj. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Mária Segíňová, Ing. Silvia
Kukučková a Ing. Martin Zeman.
K bodu č. 3
Schválenie programu porady
Anton Segíň oboznámil prítomných s navrhnutým programom zhromaždenia.
K bodu č. 4
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch k 31.12.2019
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2019 predniesla Ing. Regina Kissová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.

K bodu č. 5
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ k 31.12.2019 a návrh výšky
príspevku na rok 2020
Správu o zúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2019 predniesla Ing. Regina Kissová.
Bol prednesený návrh na určenie výšky príspevku na rok 2020 vo výške 1,- Eur na
obyvateľa/rok.
Slavomír Fabian navrhol výšku príspevku 1,25 Eur s tým, že bude vytvorená rezerva pre
prípad vytvorenia ďalšieho pracovného miesta. Po krátkej diskusii sa zhromaždenie starostov
uznieslo na príspevku 1,25 Eur/obyvateľ/rok.
K bodu č. 6
Diskusia
Anton Segíň – poukázal na zlé medziľudské vzťahy, občania majú vyššie právne povedomie,
sú agresívnejší, podávajú odvolania a sťažnosti, výkon práce je stresujúci. Doporučuje
kompletizovať podania na obecných úradoch a odovzdávať na spracovanie stavebnému úradu
už kompletnú agendu.
Ing. Silvia Kukučková – vytkla, že tiež trvá na odovzdanie kompletnej dokumentácie na
príslušný obecný úrad, avšak občania sa sami dohodnú so zamestnancami stavebného úradu,
že im budú odovzdávať dokumenty individuálne. Mali by sa určiť rovnaké pravidlá pre
všetkých.
Ing. Milan Garaj – nevidí problém v tom, že občania si sami nosia dokumenty na SOcÚ,
pokiaľ sa tak dohodnú so zamestnancami a oni s tým súhlasia.
Ing. Ľubomír Gahír – bolo by vhodné dohodnúť sa s pracovníkmi SOcÚ, akou formou sa
budú predkladať spisy, avšak pravidlá by mali platiť pre všetkých rovnako.
K bodu č. 7
Záver
Anton Segíň poďakoval prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 06.08.2020
Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.
Overovatelia zápisnice:
Slavomír Fabian, v. r.

Ing. Milan Garaj, v. r.

Štefan Borkovič, v. r.
štatutár SOcÚ

