Zápisnica
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 23. januára 2013 o 1700 hodine na Obecnom úrade v Rúbani
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice pod písmenom B.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rúbani otvorila a viedla starostka obce Ing. Štěpánka
Zacharová. Konštatovala, že rokovania sa zúčastňujú 4 poslanci, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2013
Rôzne
Záver

1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Štěpánka Zacharová, starostka
obce.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedujúca určila za zapisovateľku Helenu Kanyicskovú a za overovateľov zápisnice určila
Ing. Flóriána Jávorku a Ing. Ladislava Bolyu. Zápisnica z dvadsiateho piateho zasadnutia je
predložená k nahliadnutiu.
3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Štefana
Juhásza, Ing. Zoltána Tamašeka. a Ing. Flóriána Jávorku.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
4/ Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2013
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok
2013, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom C. Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová,
uviedla, že na základe ustanovenia § 18f ods. 1 bodu b) zákona č. 369/1990 Zb. hlavný kontrolór
obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený. Poslancom bol
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v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k realizácii v praxi, ako prebieha kontrola plnenia prijatých
uznesení
Marta Zubnárová, hlavná kontrolórka obce – uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú
predmetom kontrolnej činnosti, v prípade neplnenia uznesenia je povinnosťou kontrolóra o tom
informovať obecné zastupiteľstvo
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – hlavný kontrolór je orgánom obecného zastupiteľstva
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok, doplňujúcich
alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 195 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2013
5/ Rôzne
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce Rúbaň informovala obecné zastupiteľstvo
o cenovej ponuke na dodanie tabúľ na označenie budovy obce, kancelárie starostu a rokovacej
miestnosti (erb obce, štátny znak, názov obce v slovenskom jazyku, názov obce v maďarskom
jazyku), dodanie insígnie a dodanie privítacích tabúľ. Cenová ponuka na dodanie všetkých
segmentov je vo výške 1400 EUR.
V rámci diskusie k tejto cenovej ponuke bol vznesený návrh na zakúpenie nových privítacích tabúľ:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje nákup privítacích tabúľ obce
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok, doplňujúcich
alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 196 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
nákup privítacích tabúľ obce
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o ponuke
Národnej geograficko informačnej s.r.o., Nitra vo veci dodania digitálnych produktov, a to
katastrálnej mapy a programu na meranie vzdialeností a plochy nehnuteľností, vyhľadávanie podľa
parcelných čísiel, listov vlastníctva a identifikácia parciel. Tieto produkty by obec vedela využiť pri
stavebných konaniach a daňových konaniach. Cenová ponuka na dodanie týchto digitálnych
produktov je vyčíslená na 996 EUR.
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V rámci diskusie starostka obce vzniesla návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje nákup digitálnych produktov, a to počítačové upravenie leteckej fotografie s možnosťou
priloženia digitálnej katastrálnej mapy a programu na meranie vzdialenosti a plochy nehnuteľností,
vyhľadávanie podľa parcelných čísiel, LV a identifikácia parcely (výmera, vlastníci, užívatelia),
kompletné listy vlastníctva v celkovej cene 996 EUR.
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok, doplňujúcich
alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 0/4/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 197 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
nákup digitálnych produktov, a to počítačové upravenie leteckej fotografie s možnosťou priloženia
digitálnej katastrálnej mapy a programu na meranie vzdialenosti a plochy nehnuteľností,
vyhľadávanie podľa parcelných čísiel, LV a identifikácia parcely (výmera, vlastníci, užívatelia),
kompletné listy vlastníctva v celkovej cene 996 EUR.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o ústne podanej
žiadosti, ktorú podal Gábor Póč, bytom Rúbaň 310. Obecné zastupiteľstvo žiada o umožnenie
korčuľovania a hrať hokej na školskom ihrisku s umelým trávnikom, a to tak, že školské ihrisko by
sa zaplavilo vodou čerpanou z miestneho potoka Paríž.
Starostka obce sa uistila, že k predloženej žiadosti niet viac pripomienok, doplňujúcich alebo
pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o ústne predloženej žiadosti v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 0/2/2
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 198 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
ústne podanú žiadosť Gábora Pócs, Rúbaň č. 310 vo veci umožnenia korčuľovania a hrať
hokej na školskom ihrisku s umelým trávnikom, a to tak, že školské ihrisko by sa zaplavilo
vodou čerpanou z miestneho potoka Paríž.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o žiadosti
nájomcu kultúrneho domu za účelom prevádzkovania športového a relaxačného cvičenia ZUMBA
o zmenu uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov, a to v Čl. I zmeniť deň prenájmu
z piatku na štvrtok a v Čl. III znížiť výšku nájomného vo vykurovacom období na sumu 6 EUR za
1 hodinu prenájmu.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – dopyt k výške nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – do zmluvy o prenájme sú zakomponované skutočné náklady
za vykurovanie z zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 114 zo dňa 16.12.2011.
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Potom starostka obce v zmysle ústne podanej žiadosti nájomcu o zmenu nájomnej zmluvy
predložila dva návrhy na uznesenie, a to:
1. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu v Čl. I Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom:
Obec Rúbaň, so sídlom Rúbaň č. 27, 941 36 Rúbaň, v zastúpení starostkou obce, Ing.
Štěpánkou Zacharovou, IČO 00309231 a nájomcom: Mariánom Feketem, Dubník č.
277, miesto podnikania: Dubník č. 2, a to: mení sa deň prenájmu z piatku na štvrtok.
2. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu v Čl. III Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom:
Obec Rúbaň, so sídlom Rúbaň č. 27, 941 36 Rúbaň, v zastúpení starostkou obce, Ing.
Štěpánkou Zacharovou, IČO 00309231 a nájomcom: Mariánom Feketem, Dubník č.
277, miesto podnikania: Dubník č. 2, a to: znížiť výšku nájomného vo vykurovacom
období na sumu 6 EUR za 1 hodinu prenájmu.
Starostka obce sa uistila, že k predloženým návrhom uznesení niet viac pripomienok, doplňujúcich
alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o prvom návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 199 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
zmenu v Čl. I Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom: Obec Rúbaň,
so sídlom Rúbaň č. 27, 941 36 Rúbaň, v zastúpení starostkou obce, Ing. Štěpánkou
Zacharovou, IČO 00309231 a nájomcom: Mariánom Feketem, Dubník č. 277, miesto
podnikania: Dubník č. 2, a to: mení sa deň prenájmu z piatku na štvrtok.
Nato prebehlo hlasovanie o druhom návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 0/0/4
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 200 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
zmenu v Čl. III Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom: Obec
Rúbaň, so sídlom Rúbaň č. 27, 941 36 Rúbaň, v zastúpení starostkou obce, Ing. Štěpánkou
Zacharovou, IČO 00309231 a nájomcom: Mariánom Feketem, Dubník č. 277, miesto
podnikania: Dubník č. 2, a to: znížiť výšku nájomného vo vykurovacom období na sumu 6
EUR za 1 hodinu prenájmu.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o ponuke na odkúpenie
použitého traktora, ktorý by obec vedela využiť na plnenie svojich kompetencií. Cena sa javí ako
výhodná, nakoľko by obec do odkúpenia vložila finančné prostriedky cca vo výške 4500 EUR a
svoje vyradené kontajnerové motorové vozidlo.
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V rámci diskusie starostka obce vzniesla návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
schvaľuje nákup použitého traktora
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – náklady na údržbu traktora sú vysoké (STK, pneumatiky), výhodnejšie je
práce zabezpečovať obchodnou spoločnosťou Rúbanka, ktorá má sídlo v našej obci
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok, doplňujúcich
alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 2/0/2
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 201 zo dňa 23.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
nákup použitého traktora
Návrh uznesenia nebol schválený.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
-

zákon o odpadoch bol novelizovaný, JUDr. Helena Kontrová poskytne pomoc pri
vyhotovení nového respektíve novelizovaného všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch
prebiehajú rokovania o uložení biologicky rozložiteľného odpadu (priemyselný park
Štúrovo, Rúbanka s.r.o.)

Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
Ing. Flórián Jávorka, poslanec – mal by sa urobiť výber tých domácností, ktoré kompostujú
biologický rozložiteľný odpad a následne im dať úľavu na poplatku za komunálny odpad
Štefan Juhász, poslanec – v akej výške by bola výdavková položka za odstránenie čiernych skládok
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – zvýšiť poplatok za komunálny odpad poplatníkom, ktorí vytvárajú
čierne skládky respektíve spaľujú odpad
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová ďalej pokračovala v informovaní poslancov
- záujem Zuzany Jávorkovej, Rúbaň č. 17 o prenájom športového ihriska za účelom zrazu
motocyklistov v mesiaci máj 2013
- dňa 7.1.2013 reklamácia u zhotoviteľa projektu „Úprava verejných priestranstiev v obci
Rúbaň“, reklamované chyby by mali byť odstránené subdodávateľskou firmou v jarných
mesiacoch 2013 (úradná tabuľa obce, vyspádovanie parkoviska pred budovou obecného
úradu)
- obec pokračuje vo výrube drevín, ku koncu roka 2012 mala obec príjem z predaja dreva vo
výške 3000 EUR
- dňa 17.1.2013 bola vykonaná obhliadka zamestnancom poisťovne na základe oznámení
poistných udalostí vzniknutých v bytovom dome obce číslo 441 (havária na kanalizácii,
zatekanie strechy)
- dňa 21.1.2013 sa konalo rokovanie s policajným orgánom o problematike neprispôsobivých
občanov, príslušníkmi polície sa budú robiť v obci častejšie kontroly
- dňa 23.1.2013 došlo k podpísaniu zmluvy o vykonaní absolventskej praxe s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, nástup absolventa dňom 1.2.2013
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-

dňa 2. 2.2013 združenie rodičov a priateľov školy organizuje tradičný ples
dňa 6. 2.2013 sa uskutoční zápis do 1. triedy základnej školy
dňa 8.2.2013 zamestnanci materskej školy spolu s rodičmi organizujú maškarný ples

Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
Štefan Juhász, poslanec:
- pripomienka k rómskej problematike: obec by sa mala obrátiť na splnomocnenca vlády na
rómsku problematiku; apelovať na obyvateľov obce rómskej národnosti, aby si zvolili vajdu,
ktorý by ich zastupoval na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- pripomienka k vykurovaniu kostola, najlacnejšie riešenie vykurovania v kostole je cca 5000
EUR (len vykurovacie telesá)
- inkubátor (liaheň) podnikateľov: obec by mohla novovzniknutým podnikateľským subjektom
vychádzať v ústrety, napríklad formou, že obec by si v obci prenajala domovú
nehnuteľnosť, ktorú by dala k dispozícii novovzniknutým podnikateľským subjektom
(pohrebná služba, úprava nechtov, atď.)
- dopyt k žiadosti obce o poskytnutie dotácie na detské ihrisko v rámci programu obnova
dediny
- pripomienka k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa za kostolom; jedná sa o súkromný pozemok,
ktorý by obec mohla odkúpiť a založiť na ňom park, potrebné finančné prostriedky by sa
mohli získať napríklad účasťou na projektoch vypísaných Slovnaftom
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce k pripomienke poslanca, Štefana Juhásza vo veci
zriadenia inkubátora pre podnikateľov vyjadrila nasledovné stanovisko:
„Obec môže podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce,
a to poskytnutím dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením. Dotácie
môžu byť poskytnuté na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podnikanie a zamestnanosť.“
K dopytu vo veci podania žiadosti o poskytnutie dotácie na detské ihrisko poznamenala, že
obec zatiaľ nemá žiadne nové informácie. Žiadosť bola podaná v lehote.
Ďalej poznamenala, že obec musí veľmi šetrne hospodáriť so svojimi verejnými
prostriedkami, nakoľko sa ešte stále konsoliduje a musí opatrne zvažovať každú investíciu.
6/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Erika Csölleová
prednostka úradu

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

Overovatelia: Ing. Ladislav Bolya
Ing. Flórián Jávorka
Zapisovateľka: Helena Kanyicsková
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