Zápisnica
z tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 28. júna 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 3 poslanci, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Zasadnutia sa nezúčastnili poslanci:
- JUDr. Marta Kamonczová (poslankyňa svoju neúčasť ospravedlnila),
- Ing. Flórián Jávorka (poslanec svoju neúčasť neospravedlnil).
Potom oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Obnova verejného osvetlenia
5. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2013
6. Určenie rozsahu zmien v rozpočte obce vykonávaných starostom obce
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
8. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
9. Materská škola – sanitácia, vytvorenie a zabezpečenie hygienických podmienok
10. Materská škola – navýšenie počtu detí v triede materskej školy v školskom roku 2013/2014
11. Realizácia projektu „Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň“
12. Žiadosť o prenájom obecného bytu
13. Rôzne
14. 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. Ladislava Bolyu a Ing. Zoltána Tamašeka. Zápisnica z dvadsiateho deviateho zasadnutia je
predložená k nahliadnutiu.

3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Ladislava
Bolyu, Štefana Juhásza a Ing. Zoltána Tamašeka..
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
4/ Obnova verejného osvetlenia
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol elektronicky doručený materiál ohľadne obnovy verejného osvetlenia, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom C. Obnova verejného osvetlenia by bola realizovaná prenájmom
verejného osvetlenia, to znamená, že obec by nepotrebovala na obnovu verejného osvetlenia žiaden
vstupný kapitál.
Poslancami bol na rokovaní predložený návrh na uznesenie v znení:
„Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce riešením obnovy verejného osvetlenia možnosťou
jeho prenájmu“.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 229 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. P o v e r u je
starostku obce riešením obnovy verejného osvetlenia možnosťou jeho prenájmu
5/ Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2013
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál - Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2013, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom D. Prednostka úradu, Erika Csölleová uviedla, že návrh je vypracovaný v
súlade so Zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet je základným finančným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia
s dôvodovou správou.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 229 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2013
6/ Určenie rozsahu zmien v rozpočte obce vykonávaných starostom obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Určenie rozsahu zmien v rozpočte obce vykonávaných starostom obce,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa
schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa
osobitného predpisu. V priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v
prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Zmeny rozpočtu obce schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4 písm. b), môže zmeny rozpočtu
schvaľovať starosta v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom. Dôvodom je zabezpečenie
operatívnych úprav rozpočtu obce. Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh
uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec - dopyt, či môže byť výška sumy vykonávanie zmeny rozpočtu limitovaná
aj nižšou sumou ako je suma 1000 EUR
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – v zmysle zákona o obecnom zriadení o výške vykonávanej
zmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 230 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. P o v e r u j e
starostku obce v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu
celého rozpočtového roka do výšky 1000 EUR v jednotlivých prípadoch v rámci každej
kapitoly a medzi kapitolami navzájom. Pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné
meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

7/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom F. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce je povinný
vnútorný predpis. V tomto vnútornom predpise sú zapracované všetky novelizované ustanovenia
zákona o majetku obcí.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 231 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.

S c h v a ľ u je
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

8/ Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom G. V rámci nového vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce prijatého uznesením číslo 231 nie je možné riešiť zrušenie starých
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, nakoľko tento dokument bol prijatý ako
všeobecne záväzné nariadenie obce.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 232 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.

Zruš uje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

obce Rúbaň

9/ Materská škola – sanitácia, vytvorenie a zabezpečenie hygienických podmienok
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Materská škola – sanitácia, vytvorenie a zabezpečenie hygienických
podmienok, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom H.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 233 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 8000 EUR na rekonštrukciu kanalizačnej
prípojky a vody v objekte materskej školy Rúbaň
10/ Materská škola – navýšenie počtu detí v triede materskej školy v školskom roku 2013/2014
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Materská škola – navýšenie počtu detí v triede materskej školy v školskom
roku 2013/2014, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. V materskej škole sa uskutočňuje
vzdelávanie troj až šesťročných detí v jednej triede. V zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v
znení neskorších predpisov takúto triedu môže navštevovať 21 detí. Na školský rok 2013/2014
rodičia prejavili väčší záujem o vzdelávanie. Možnosť navýšenia počtu detí je riešené v § 28 odsek
10 školského zákona. Starostka obce, požiadala riaditeľku školy o vyžiadanie súhlasu rady školy pri
materskej škole na zvýšenie počtu detí v jednej triede. Rada školy pri materskej škole dňa
21.06.2013 vyjadrila svoj súhlas na navýšenie počtu detí v jednej triede na školský rok 2013/2014
na 25. Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec - dopyt na zavedenie celodennej prevádzky v materskej škole
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 234 zo dňa 28.06.2013

Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
navýšenie počtu detí v triede Materskej školy v Rúbani v školskom roku 2013/2014 na 25 v
zmysle § 28 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
11/ Realizácia projektu „Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň“
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Realizácia projektu „Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň“, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Obec Rúbaň sa prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny –
Dvory a okolie uchádzala o dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci prístupu
LEADER. Na podporu projektu s názvom „Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň“ žiadala
dotáciu vo výške 2191,16 EUR, pri zabezpečení 5%-nej spoluúčasti. Na základe rozhodnutia
výberovej komisie NSK bola na predmetný projekt schválená dotácia vo výške 1820 EUR. Dotácia
sa mohla požadovať len na bežné výdavky v súvislosti s obnovou javiska. Nakoľko ide o zákazku s
nízkou hodnotou verejné obstarávanie sa vykonalo prieskumom trhu. Boli oslovené tri firmy.
Víťazným uchádzačom je Miroslav Novosedliak LUME – javisková technika, Východná 4, 036 01
Martin. Na základe týchto skutočností predstavuje celkový rozpočet na realizáciu projektu sumu vo
výške 3448,87 EUR. Predpokladaná realizácia projektu je mesiac júl 2013. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 235 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
realizáciu projektu „Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň“ v celkovej sume
3448,87 EUR
2. P o v e r u j e
starostku obce s uzatvorením zmluvy na zákazku „Obnova javiska v kultúrnom dome obce
Rúbaň“ v celkovej sume 3448,87 EUR s dodávateľom : Miroslav Novosedliak LUME –
javisková technika, Východná 4, 036 01 Martin, IČO 33574405, DIČ 1020487303
12/ Žiadosť o prenájom obecného bytu
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného zastupiteľstva
bol doručený materiál – Žiadosť o prenájom obecného bytu, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod
písmenom E. Prednostka úradu, Erika Csölleová uviedla, že dňa 5.6.2013 bola doručená na Obecný
úrad v Rúbani žiadosť p. Andrei Horváth, bytom Rúbaň č. 464 o prenájom obecného bytu.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.

Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 236 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
zaradenie Andrei Horváth do poradovníka žiadateľov o obecné byty s podmienkou, že
menovaná predloží na obecný úrad doklady potrebné na preukázanie príjmu, ktoré spĺňajú
podmienky § 2 VZN Obce Rúbaň č. 2/2010 o podmienkach prideľovania bytov určených na
nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu.
2. P o v e r u j e
starostku obce vyzvať menovanú na predloženie dokladov potrebných na posúdenie príjmu
za rok 2012
13/ Rôzne
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce Rúbaň predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
na schválenie Zmluvy o dielo č. 23/2013, v zmysle ktorej by bola vykonaná v obci oprava výtlkov
miestnej komunikácie studenou technológiou pod tlakom. Celková cena za zhotovenie diela je vo
výške 5535 EUR s DPH. Cena diela by bola zaplatená z finančných prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády vo výške 5519,10 EUR a z vlastných prostriedkov vo
výške 15,90 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 5519,10 EUR
a ich použitie boli zakomponované do I. úpravy rozpočtu Obce Rúbaň, ktoré boli predmetom
rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31. mája 2013 a bolo prijaté uznesenie číslo 223.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 237 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Zmluvu o dielo č.: 23/2013 uzavretú podľa § 536 Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov, kde objednávateľom je Obec Rúbaň a zhotoviteľom
je: Špeciálne cestné práce KOREKT, spol. s r.o. so sídlom Roľníckej školy 873, 945 01
Komárno, IČO 34096116.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce Rúbaň predložila obecnému zastupiteľstvu na
schválenie Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 54/2012. Zmluva o dielo č. 54/2012 s predmetom
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a materskej školy“ bola schválená obecným
zastupiteľstvom uznesením číslo 209
dňa 22.02.2013. Nakoľko obec nezískala dotáciu

z Environmentálneho fondu na realizáciu tejto zákazky a má zabezpečené vlastné finančné
prostriedky na čiastočnú realizáciu diela, starostka obce navrhuje pristúpiť k tejto realizácii. Jedná
sa o rekonštrukciu materskej školy, ktorá by pozostávala z výmeny vonkajších okien a vonkajších
dverí na plastové a z rekonštrukcie ústredného kúrenia. Celková cena diela “Rekonštrukcia
materskej školy“ je vyčíslená na 27462,28 EUR.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, Ing. Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 238 zo dňa 28.06.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 54/2012, kde objednávateľom je Obec Rúbaň
a zhotoviteľom je S.F.H., s.r.o. so sídlom Gúgska 13, 940 01 Nové Zámky, IČO
0036526002.
14/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia: Ing. Ladislav Bolya
Ing. Zoltán Tamašek
Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

