Zápisnica

č. 5

z 5. zhromaždenia starostov
Spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch,
konaného dňa 25. 2. 2015 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 2014
6. Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2014
a návrh výšky príspevku na rok 2015
7. Správa revíznej komisie o využití finančných prostriedkov SOcÚ za
rok 2014
8. Voľba Rady starostov
9. Voľba revíznej komisie
10. Záver

Priebeh rokovania:
K bodu č. 1
Otvorenie
Zhromaždenie starostov otvoril Juraj Obert, štatutár SOcÚ, privítal prítomných a viedol celé
rokovanie. Prítomných je 16 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. 1/2015-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
prerokovalo
návrh na schválenie programu porady,
schvaľuje
program porady 5. zhromaždenia starostov Spoločného obecného úradu so sídlom v
Žitavanoch.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 16 / 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 Ing. Milan Garaj, Bc. František Richter.
Uznesenie č. 2/2015-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: Ing. Milan Garaj, Bc. František Richter
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 16 / 0 / 0
K bodu č. 4
Voľba návrhovej komisie
Bod uviedol Juraj Obert, štatutár SOcÚ. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing.
Jozef Magát – predseda, Alena Záhoreczová – člen, Vladislav Uličný – člen.
Uznesenie č. 3/2015-ZS
Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
prerokovalo
návrh členov návrhovej komisie,
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
- Ing. Jozef Magát – predseda,
- Alena Záhoreczová – člen,
- Vladislav Uličný – člen.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“:
16 / 0 / 0
K bodu č. 5
Správa o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2014
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2014 predniesla Ing. Ľubica Kačalová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Na zhromaždenie sa dostavili starosta Bohumil Bielik a Juraj Mesko.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu:
Uznesenie

číslo: 4/2015-ZS

Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
berie na vedomie
Správu o činnosti SOcÚ so sídlom v Žitavanoch za rok 2014.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“:
18 / 0 / 0

K bodu č. 6
Správa o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2014 a návrh výšky príspevku
na rok 2015
Správu o činnosti SOcÚ v Žitavanoch za rok 2014 predniesla Ing. Ľubica Kačalová. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
V diskusii o požití zostatku z roku 2014 a o výške príspevku jednotlivých účastníkov zmluvy
na rok 2015 vystúpili:
-

-

-

-

Jaroslav Belúch, starosta Mankovce – poukázal na skutočnosť, že obce znášajú
náklady spojené s doručovaním zásielok v stavebnom konaní a navrhol prejednať
možnosť zamestnania ďalšej administratívnej sily na pracovisku SOcÚ;
Róbert Balko, pracovník SOcÚ – v prípade zamestnania ďalšej sily je potrebné
vypracovať finančný rozbor mzdových nákladov;
Ing. Jozef Magát, starosta Sľažany – je možnosť obsadiť pracovné miesto v rámci
VPP, pripadne absolventskej práce uchádzačov o zamestnanie, pokiaľ by to obciam
prinieslo zníženie nákladov;
Ing. Milan Garaj, starosta Obyce – spoločný obecný úrad funguje na 100 %,
nenavrhuje žiadne zmeny;
Róbert Šlehobr, starosta Zlatno – taktiež navrhuje fungovanie SOcÚ podľa
nezmenených podmienok a zostatok z roku 2014 ponechať na účte pre prípad
nepredpokladaných výdavkov;
Ing. Juraj Farkaš, starosta Ladice – bolo by vhodné pouvažovať o možnosti
zabezpečenia osobného motorového vozidla pre pracovníkov SOcÚ;
Ing. Ľubomír Gahír, starosta Velčice – ak by bola prijatá pracovníčka na SOcÚ, klesli
by náklady na doručovanie zásielok obciam, ale zvýšili by sa náklady SOcÚ;
Bohumil Bielik, starosta Machulince – navrhuje hlasovať o nezmenenej výške
príspevku na rok 2015.

Bol prednesený návrh uznesenia k tomuto bodu a prebehlo hlasovanie.
Uznesenie

číslo: 5/2015-ZS

Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
berie na vedomie
správu o zúčtovaní finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2014,
prerokovalo
návrh výšky príspevku na rok 2015,
schvaľuje
- prenos zostatku z roku 2014 vo výške 7824,97 € ako rezerva na účte SOcÚ,
- na rok 2015 príspevok každého jednotlivého účastníka zmluvy z jeho vlastných finančných
prostriedkov vo výške 0,80 € na jedného obyvateľa/rok podľa stavu obyvateľov k 31. 12.
2014.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 18 / 0 / 0
K bodu č. 7
Správa revíznej komisie o využití finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2014

Správu revíznej komisie, spísanú dňa 24. 2. 2015, predniesol člen revíznej komisie Ing.
Ľubomír Gahír. Zápisnica zo zasadnutia revíznej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice
Uznesenie

číslo: 6/2015-ZS

Zhromaždenie starostov SOcÚ so sídlom v Žitavanoch
berie na vedomie
správu revíznej komisie o využití finančných prostriedkov SOcÚ za rok 2014.
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“: 18 / 0 / 0
.
K bodu č. 8
Voľba Rady starostov
V zmysle bodu 5 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie
starostov pristupuje k voľbe Rady starostov na rok 2015. Navrhnutí sú 3 členovia: Jaroslav
Belúch, Buhumil Bielik a Martina Pružinská.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.
Uznesenie č.7/2015-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 2015 v zložení:
- Jaroslav Belúch,
- Bohumil Bielik,
- Martina Pružinská
Za / proti / zdržal sa: 18 / 0 / 0
K bodu č. 9
Voľba revíznej komisie
V zmysle bodu 6 čl. VI zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zhromaždenie
starostov pristupuje k voľbe revíznej komisie na rok 2015. Navrhnutí sú 3 členovia: Mgr.
Peter Štepiansky, Ing. Ľubomír Gahír, Slavomír Fabian.
Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.
Uznesenie č.8/2015-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 2015 v zložení
- Mgr. Peter Štepiansky
- Ing. Ľubomír Gahír,
- Slavomír Fabian
Za / proti / zdržal sa: 18 / 0 / 0

K bodu č. 10
Záver
Juraj Obert, štatutár SOcÚ, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie starostov.
Žitavany, dňa 25. 2. 2015
Zapisovateľ: Regina Kissová, v. r.

Overovatelia zápisnice:
Bc. František Richter, v. r.

Ing. Milan Garaj, v. r.

Juraj Obert, v. r.
štatutár SOcÚ

