Zápisnica

č. 4

zo 4. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 19. 2. 2014 v KSZ Žitavany
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Miesto konania:

Kultúrno-spoločenské zariadenie, Opatovecká 32, Žitavany

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu porady
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2013
6. Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2013
a návrh výšky príspevku na rok 2014
7. Voľba Rady starostov
8. Voľba revíznej komisie
9. Diskusia
10. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Zhromaždenie starostov otvoril Juraj Obert, štatutár SOcÚ, privítal prítomných a viedol celé
rokovanie. Prítomných je 14 starostov obcí, združených v SOcÚ, zhromaždenie starostov je
uznášaniaschopné.
K bodu č. 2
Schválenie programu porady
Bod uviedol Juraj Obert, štatutár SOcÚ, ktorý oboznámil prítomných s programom porady.
Uznesenie č. 1/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
prerokovalo
návrh na schválenie programu porady,
schvaľuje
program porady 4. zhromaždenia starostov Spoločného obecného úradu so sídlom v
Žitavanoch.
Za / proti / zdržal sa: 14 / 0 / 0

K bodu č. 3
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bod uviedol Juraj Obert, štatutár SOcÚ. Za zapisovateľku bola navrhnutá Regina Kissová, za
overovateľov zápisnice Bohumil Bielik, Bc. František Richter.
Uznesenie č. 2/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
prerokovalo
návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
určuje
a) za zapisovateľku Reginu Kissovú,
b) za overovateľov zápisnice Bohumila Bielika a Bc. Františka Richtera.
Za / proti / zdržal sa: 14 / 0 / 0

K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie
Bod uviedol Juraj Obert, štatutár SOcÚ. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Róbert
Šlehobr – predseda, Helena Kuseková – člen, Vladislav Uličný – člen.
Uznesenie č. 3/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
prerokovalo
návrh členov návrhovej komisie,
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
- Róbert Šlehobr – predseda,
- Helena Kuseková – člen,
- Vladislav Uličný – člen
Za / proti / zdržal sa: 14 / 0 / 0

K bodu č. 5
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2013
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2013 predniesol Róbert Balko. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Na zhromaždenie sa dostavili starosta Miroslav Lisý, Eduard Kajaba a Mgr. Zita Koprdová.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu:

Uznesenie č. 4/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
berie na vedomie
Správu o činnosti SOcÚ so sídlom v Žitavanoch za rok 2013.
K bodu č. 6
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2013 a návrh výšky príspevku
na rok 2014
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2013 predniesol Róbert Balko. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
V diskusii o výške príspevku jednotlivých účastníkov zmluvy na rok 2014 vystúpili:
- Juraj Mesko, starosta Topoľčianky – poďakoval pracovníkom SOcÚ za doterajšiu
spoluprácu;
- Jaroslav Belúch, starosta Mankovce – predniesol pripomienku, že príspevok na
činnosť predchádzajúceho Spoločného obecného úradu v Zlatých Moravciach bol na
úrovni súčasného – 0,80 €, avšak úrad spracoval kompletnú agendu vrátane
rozposielania poštových zásielok. V súčasnosti je príspevok na rovnakej úrovni
a obciam pribudli povinnosti i náklady na poštovné. Navrhuje prerozdeliť zostatok
finančných prostriedkov po vyúčtovaní na obce;
- Juraj Obert, starosta Žitavany – SOcÚ so sídlom v Žitavanoch je zriadený od 1. 4.
2013, teda vyčíslené náklady z vyúčtovania sú len za 9 mesiacov. Zabezpečovať
komplexnú agendu Spoločným obecným úradom je za súčasného stavu nereálne.
Navrhuje ponechať výšku príspevku 0,80 €;
- Róbert Šlehobr, starosta Zlatno – súhlasí s výškou príspevku 0,80 €, i keď obciam sa
zvýšili náklady, no pri znížení príspevku by neboli pokryté celoročné náklady;
- Jaroslav Belúch, starosta Mankovce – bolo by potrebné vypracovať rozpočet na
kalendárny rok;
- Dušan Kazimír, starosta Jedľové Kostoľany – je i možnosť zvýšiť príspevok s tým, že
celú agendu by spracoval Spoločný obecný úrad;
- Bohumil Bielik, starosta Machulince – navrhuje stanoviť výšku príspevku na
doterajšej úrovni;
- Ing. Juraj Farkaš, starosta Ladice – ďakuje pracovníkom SOcÚ za účasť na konaniach,
predovšetkým sporných;
- Eduard Kajaba, starosta Neverice – na OcÚ vedú presnú evidenciu nákladov na
stavebné konania, s doterajším systémom fungovania SOcÚ je spokojný, vyzdvihol
operatívnu spoluprácu;
- Juraj Obert, starosta Žitavany – je možnosť spracovania poštovej agendy
pracovníkom, vykonávajúcim napr. absolventskú prax, avšak účtovná evidencia
a spracovanie nákladov je veľmi pracné;
- Juraj Mesko, starosta Topoľčianky – podporuje stanovenie príspevku vo výške 0,80 €;
- Mgr. Zita Koprdová, starostka Hosťovce – SOcÚ by mal spracovať komplexnú
stavebnú agendu vrátane drobných stavieb, požaduje predložiť rozpis výdavkov za rok
2013 – bol jej odovzdaný na mieste;
- Mária Segíňová, starostka Kostoľany pod Tribečom – uvítala by spracovanie aj
agendy drobných stavieb Spoločným obecným úradom i za cenu vyššieho príspevku.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu a prebehlo hlasovanie.

Uznesenie č. 4/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
berie na vedomie
Správu o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2013,
prerokovalo
návrh výšky príspevku na rok 2014,
schvaľuje
na rok 2014 príspevok každého jednotlivého účastníka zmluvy z jeho vlastných finančných
prostriedkov vo výške 0,80 € na jedného obyvateľa/rok.
Za / proti / zdržal sa: 17 / 0 / 0
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 2014. Navrhnutí sú 3 členovia: Jaroslav
Belúch, Buhumil Bielik a Mgr. Zita Koprdová.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.
Uznesenie č.6/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
prerokovalo
návrh na voľbu členov Rady starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch,
schvaľuje
Radu starostov SOcÚ na rok 2014 v zložení:
- Jaroslav Belúch,
- Bohumil Bielik,
- Mgr. Zita Koprdová
Za / proti / zdržal sa: 17 / 0 / 0
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 2014. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr.
Peter Štepiansky, Ing. Ľubomír Gahír, Slavomír Fabian.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.
Uznesenie č.7/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch:
prerokovalo
návrh na voľbu členov revíznej komisie SOcÚ so sídlom v Žitavanoch,

schvaľuje
revíznu komisiu SOcÚ na rok 2014 v zložení
- Mgr. Peter Štepiansky
- Ing. Ľubomír Gahír,
- Slavomír Fabian
Za / proti / zdržal sa: 17 / 0 / 0
K bodu č. 9
Diskusia
Juraj Obert, štatutár SOcÚ, informoval zhromaždenie o výplate a znášaní mzdových nákladov
za Róberta Balka za obdobie marec 2013. Spoločný obecný úrad bol založený od 1. 4. 2013,
avšak Róbert Balko bol zamestnancom Obecného úradu Žitavany už od 1. 3. 2013 a mzdové
náklady za mesiac marec 2013 znášala obec. Bol prednesený návrh na presun finančných
prostriedkov v účtu SOcÚ v prospech obce Žitavany.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia.
Uznesenie č. 8/2014-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
prerokovalo
finančné vyrovnanie mzdových prostriedkov za obdobie 3/2013 z účtu Spoločného obecného
úradu Žitavany na účet Obecného úradu,
schvaľuje
preúčtovanie mzdových prostriedkov za obdobie 3/2013 z účtu Spoločného obecného úradu
Žitavany na účet Obecného úradu Žitavany vo výške 858,27 €.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“:

17 / 0 / 0

K bodu č. 10
Záver
Juraj Obert, štatutár SOcÚ, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 16. 10. 2013
Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.
Overovatelia zápisnice:
Bc. František Richter, v. r.

Bohumil Bielik, v. r.
Juraj Obert, v. r.
štatutár SOcÚ

