Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

UZNESENIE č. 10/08
zo zasadnutia RZ Podunajsko konaného
dňa 20.novembra 2008 v Hrubej Borši

Regionálne združenie Podunajsko :
A) b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu predošlých uznesení
2. Informácie o činnosti Správy katastra v Senci, prednesenú riaditeľom
JUDr.Svitekom
3. Informácie o činnosti Obvodného úradu v Senci, prednesenú prednostom JUDr.
Konečným
4. Informácie o činnosti a požiadavkách Obv. úradu cestnej dopravy a pozemných
komunikácii v Senci , prednesené Bc. Uľčinom
5. Ďakovný list z Mikroregiónu Luhačovské Zálesí
6. Informáciu o konaní „Vianočného posedenia“ dňa 12.12.2008 vo Veľkej Pake
7. Informácie o vzdelávacích aktivitách RVC Rovinka

B) Ž i a d a
1. Radu RZ prizvať na ďalšie zasadnutie RZ zástupcov správy ciest I. –III. triedy,
aby informovali o letnej a zimnej údržbe ciest v okrese Senec
2. Starostov obcí o nahlásenie záujmu o zakúpenie GPS navigátora katastra
tajomníčke RZOPO v termíne do 31.12.2008
3. Starostov obcí zaslať tajomníčke RZ podnety z obcí k vyjadreniam BVS
k investičnej výstavbe a plánovanému rozvoju obcí
4. Starostov obcí dbať na dobré spolunažívanie občanov rôznych národností v
obciach
C) S ch v a ľ u j e
1. Výšku členského príspevku na rok 2009 do RZ Podunajsko 0,20 eura/obyvateľ
obce
A.) Príspevok na propagáciu 0,10 eura/obyvateľ obce
na počet obyvateľov obce evidovaný k 31.12.2008, s termínom úhrady do
31.01.2009
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2. Výšku členského príspevku do RVC nasledovne:
NÁVRH ČLENSKÉHO
RVC ROVINKA na r. 2009
Obec, mesto, mestská časť
do 250 obyvateľov
od
251 - 500 obyvateľov
od
501 - 1.000 obyvateľov
od 1.001 - 3.000 obyvateľov
od 3.001 - 5.000 obyvateľov
od 5.001 - 10.000 obyvateľov
od 10.001 - 50.000 obyvateľov
nad 50.001 obyvateľov

V Hrubej Borši
dňa 20.11.2008

Výška členského poplatku na obyvateľa
1.054, Sk t. j. paušálny popl.
35 €
0,16 cent
4,82 Sk
max. 80 €
2.410,-Sk
0,15 cent
4,52 Sk
max. 150 €
4.519,-Sk
0,10 cent
3,01 Sk
max. 300 €
9.038,-Sk
0,07 cent
2,11 Sk
max. 350 €
10.544,-Sk
0,04 cent
1,21 Sk
max. 400 €
12.050,-Sk
0,02 cent
0,60 Sk
0,01 cent
0,30 Sk

Ing.Karol K v á l
predseda RZ
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Správa katastra v Senci
JUDr. Igor Svitek
riaditeľ
Hurbanova 21
903 01 SENEC

V Rovinke 27.11.2008

VEC:
Výpis zo Zápisu zasadnutia RZOPO
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti na svojom zasadnutí dňa 20.11.2008
zobralo na vedomie informácie o činnosti Správy katastra v Senci, prednesené
riaditeľom JUDr. Svitekom, ktorý prítomných informoval, že
od februára 2008 odkedy nastúpil do funkcie bol presťahovaný úrad z nevhodných
priestorových podmienok v budove na Holého 8 do budovy Obvodného úradu, kde
sú značne lepšie podmienky pre prácu jednak z priestorových ako aj z
organizačných dôvodov, postupne boli vybavené staré vklady a zápisy, t.č. sú
prednostné vklady zapisované v termíne, bežné vklady sú v termíne 1,5 – 2
mesiace, uviedol tiež, že neustále je na úrade nedostatok pracovných síl a aj z toho
dôvodu pán riaditeľ sám pracuje ako vkladár . K požiadavke starostov na
vymedzenie stránkového dňa pre obce na vybavovanie uviedol, že doporučuje
starostom , aby sa v prípade potreby kontaktovali priamo s ním na mobilnom tel.č.
kedykoľvek to budú potrebovať ani neboli odkázaný len na jeden vymedzený deň,
je ústretový a bude nápomocný potrebám obcí.
Starostovia obcí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Malinovo, Tomašov ,
Kaplna …a aj ďalší konštatovali značné zlepšenie stavu pri vybavovaní na úrade
katastra v Senci za posledný polrok. Vyjadrili poďakovanie p. riaditeľovi za pomoc
ktorú im už poskytol a za ústretovosť s ktorou sa snaží riešiť požiadavky zo strany
starostov obcí ako aj občanov.

-

S pozdravom
Ing. Karol K v á l
predseda RZOPO
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