Zápisnica

č. 6

zo 7. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 5. 4. 2017 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2016
6. Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2016
a návrh výšky príspevku na rok 2017
7. Voľba Rady starostov
8. Voľba revíznej komisie
9. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Z poverenia práceneschopného štatutára Juraja Oberta zhromaždenie starostov otvoril
Bohumil Bielik, starosta obce Machulince. Privítal prítomných a viedol celé rokovanie.
Prítomných je 11 starostov obcí, združených v SOcÚ, zhromaždenie starostov je
uznášaniaschopné.
K bodu č. 2
Voľba návrhovej komisie
Bod uviedol Bohumil Bielik, starosta obce Machulince. Za členov návrhovej komisie boli
navrhnutí: Bc. František Richter – predseda, Eduard Kajaba – člen, Ing. Milan Garaj – člen.
K bodu č. 3
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Regina Kissová, za overovateľov zápisnice Peter Belica
a Martina Pružinská.
K bodu č. 4
Schválenie programu porady

Bod uviedol Bohumil Bielik, oboznámil prítomných s programom porady, následne prebehlo
hlasovanie.
K bodu č. 5
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2016
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2016 predniesla Ing. Ľubica Kačalová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Na zhromaždenie sa dostavila starostka obce Choča Alena Záhoreczová a starostka obce
Kostoľany pod Tribečom Mária Segíňová.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.
K bodu č. 6
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2016 a návrh výšky príspevku
na rok 2017
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2016 predniesla Ing. Ľubica Kačalová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Po krátkej diskusii k výške príspevku obcí na rok 2017 bola navrhnutá pôvodná suma
a prebehlo hlasovanie.
Zhromaždenie opustil starosta obce Ladice Ing. Juraj Farkaš.
K bodu č. 7
Voľba Rady starostov
V zmysle bodu 5 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie
starostov pristupuje k voľbe Rady starostov na rok 2017. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr.
Tomáš Kolembus, Vladislav Uličný a Martina Pružinská. Hlasovaním boli členovia schválení.
K bodu č. 8
Voľba revíznej komisie
V zmysle bodu 6 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie
starostov pristupuje k voľbe revíznej komisie na rok 2017. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr.
Peter Štepiansky, Ing. Ľubomír Gahír, Mária Segíňová. Po hlasovaní boli schválení.
V diskusii vystúpili nasledovní starostovia:
Juraj Mesko:
- poďakoval zamestnancom Ing. Kačalovej a pánovi Balkovi za vykonanú prácu
v uplynulom období a predložil návrh na vytvorenie pracovného miesta na
vykonávanie administratívnej činnosti, ktoré by bolo obsadené uchádzačmi,
evidovanými na ÚP;
- postúpil požiadavku Ing. Farkaša, starostu obce Ladice, aby spisy pre túto obec
nevybavovala Ing. Kačalová;
- oboznámil prítomných s termínom členskej schôdze Mikroregiónu Tribečsko, a to dňa
19. 4. 2017;
Róbert Balko, Ing. Ľubica Kačalová:
- pracovná sila z úradu práce, ktorá nemá odborné vedomosti, by bola zbytočná;

Eduard Kajaba:
- priklonil sa k názoru zamestnancov SOcÚ, ak uvažujeme o ďalšej pracovnej sile, bolo
by vhodné, aby spĺňala požadované odborné podmienky;
Ing. Ľubica Kačalová:
- perspektívne treba hľadať novú pracovnú silu z dôvodu jej blížiaceho sa nástupu na
starobný dôchodok.
Na zhromaždenie sa dostavil Tomáš Kolembus.
Predseda návrhovej komisie Bc. František Richter prečítal uznesenia, vyplývajúce zo 7.
zhromaždenia starostov SOcÚ. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
K bodu č. 9
Záver
Bohumil Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 5. 4. 2017

Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Martina Pružinská, v. r.

Peter Belica, v. r.

Juraj Obert, v. r.
štatutár SOcÚ

