
Príloha 2b   
Záznam  

 
z pracovného rokovania – vyhodnotenie činnosti spoločného obecného úradu vo veci 
výkonu činnosti stavebného úradu za rok 2010, konaného dňa 04.03.2011 na MsÚ 
v Seredi. 

 
 
Prítomní :  
Obec Šintava – Miroslav Holička  
Obec Šoporňa – v zastúpení Ján Hulák 
Obec Pusté Sady – v zastúpení Helena Mesárošová 
Obec Zemianske Sady – v zastúpení Helena Mesárošová 
Obec Šalgočka – Helena Mesárošová 
Obec Vinohrady nad Váhom – Ing. Eva Hanusová 
Obec Dolná Streda – Mgr. Ľuboš Šúry 
Obec Pata – Milan Čambálik 
 Mesto Sereď –   Ing. Tibor Krajčovič 
                           Ing. Anna Halabrínová 
                           Zuzana Bieliková 
 
Program : 1. Otvorenie                                                          
        2. Vyúčtovanie za rok 2010 - poplatky, rozhodnutia, pokuty, zálohové platby na  
                        rok 2011, výdavková časť rok 2010  
                   3. Rôzne 
                   4. Záver 
 
 
1. Pracovné rokovanie otvorila vedúca oddelenia  ÚPaSP MsÚ v Seredi Ing. Anna 

Halabrínová 
 

2. Vyúčtovanie za rok 2010 - poplatky, rozhodnutia, pokuty 
- tabuľka č. 1 – výdavková časť  SOÚ – stavebný za rok 2010 
- tabuľka č. 2 – zálohové platby r. 2011  
- tabuľka č. 3 -  počet podaných žiadostí, vybraných poplatkov a pokút za rok 

2010 
- podací denník pre jednotlivé obce za rok 2010 ( odovzdané na rokovaní).    

             
V roku 2010 vznikol preplatok v časti zálohových platieb, ktorý je vyčíslený v tabuľke 
zálohových platieb. Predpis platieb na rok 2011 je o tento preplatok pre každú obec znížený.  
Na základe dohody štatutárnych zástupcov obcí boli odsúhlasené a schválené zálohové platby 
na rok 2011 vo  výške 0,18 €/obyv.. 
  
3. Rôzne :  

Informácia o podaných odvolaniach: 
v roku 2010 bol podaný nasledovný počet odvolaní:  

      Sereď 6  
      Šoporňa  1  
      Vinohrady nad Váhom 1 
      Dolná Streda 1 



Na obce budú e-mailom zaslané nové tlačivá – žiadosti, doplnené o informácie : tel. č., e – 
mailová adresa, súhlas stavebníka ako dotknutej osoby k spracovaniu osobných údajov 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.. 
 
Na doručovanie rozhodnutí sa musia používať obálky do vlastných rúk s opakovaným 
doručovaním (čo je najdrahšie poštovné). Uvedené predpísala novela  zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní. 
 
Spoločný stavebný úrad zostáva i naďalej pracovať v zmysle uzatvorenej zmluvy 
o spoločnom obecnom úrade pre výkon činnosti stavebného úradu v počte 4 zamestnankyne. 
Administratívna  pracovníčka Katarína Paštéková je v pracovnom pomere na dobu určitú. 
 
Starostovia príslušných obcí vyjadrili spokojnosť s prácou a činnosťou zamestnancov 
spoločného obecného úradu. 

 
 
4. Pracovné rokovanie ukončila ved. odd. ÚPaSP – Ing. Anna Halabrínová poďakovaním za 

spoluprácu. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala :  
Zuzana Bieliková  
V Seredi, dňa 09.03.2011 
 
 
 
 
 


