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Zápisnica
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 26. apríla 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. Nepritomný Ing. Flórián Jávorka sa ospravedlnil.
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.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2012
5. Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2012 /dokument je zverejnený na webovej stránke
obce Rúbaň v rámci menu Samospráva>Návrhy na pripomienkovanie/
6. Správa z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2012
7. Výročná správa obce Rúbaň za rok 2012 /dokument je zverejnený na webovej stránke
obce Rúbaň v rámci menu Samospráva>Návrhy na pripomienkovanie/
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2012
9. Rozhodnutie o zmene platu starostky obce
10. Dömsödské dni – organizačné zabezpečenie návštevy partnerskej obce
11. Deň obce
12. Použitý traktor BISO X 90
13. Žiadosť o sponzorský finančný príspevok
14. Žiadosť TJ FC Rúbaň
15. Rôzne
16. Záver
1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Štěpánka Zacharová,
starostka obce.
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2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedujúca určila za zapisovateľku Helenu Kanyicskovú a za overovateľov zápisnice
určila JUDr. Martu Kamonczovú a Ing. Ladislava Bolyu. Zápisnica z dvadsiateho siedmeho
zasadnutia je predložená k nahliadnutiu.
3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Štefana
Juhásza, Ing. Zotána Tamašeka a JUDr. Martu Kamonczovú.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Rúbaň za rok 2012, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom C.
Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová uviedla, že stanovisko je vypracované podľa § 18f
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – dopyt k príjmom
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
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 211 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2012
5/ Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2012, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom D. Obec po skončení rozpočtového roka je povinná
spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce v zmysle § 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet bol
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predložený na verejnú diskusiu dňa 10.4.2013, a to vyvesením na úradnú tabuľu obce
a oficiálnu webovú stránku 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 = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 212 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2012 s výrokom : „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“.
6/ Správa z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál - Správa z overovania ročnej účtovnej závierky
k 31.12.2012, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v § 9 ods. 4 ustanovuje povinnosť overiť ročnú účtovnú závierku
audítorom. Audit vykonala Ing. Irena Vaššová, audítor. Z vykonanej kontroly pre obec
vyplýva nutnosť naďalej zabezpečovať zvýšenie dlhodobej finančnej stability. Sledované
ukazovatele likvidity v porovnaní s ostatnými účtovnými obdobiami dosiahli zlepšenie.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k pohľadávkam, neplatičov v bytových domoch obce riešiť
ich vysťahovaním
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
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 213 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
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Správu z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12 2012
7/ Výročná správa obce Rúbaň za rok 2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Výročná správa obce Rúbaň za rok 2012, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom F. Vypracovanie výročnej správy vyplýva z § 20 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súlad medzi výročnou správou
a záverečným účtom obce kontroluje audítor. 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 = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 214 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu obce Rúbaň za rok 2012
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Rúbaň za rok 2012, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom G. Hlavná kontrolórka obce,
Marta Zubnárová konštatovala, že hlavný kontrolór je povinný obecnému zastupiteľstvu
predložiť správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou
správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k nevyčerpanej dovolenke, otázka smerovaná hlavnej
kontrolórke k povinnosti predloženia správy z kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka
Marta Zubnárová, hlavná kontrolórka – správa bola na obecný úrad predložená dňa 27.2.
2013, t. j. termín na predloženie správy vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení bol
dodržaný
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt k stravným lístkom
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – jedná sa o stravné lístky za december 2012
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
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Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 215 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2012
9/ Rozhodnutie o zmene platu starostky obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Rozhodnutie o zmene platu starostky obce, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom H. Novela zákona účinná od 1.6.2011 zaviedla dôležitú
povinnosť obecných zastupiteľstiev – pravidelne sa venovať otázke platu starostu , opätovne
raz ročne prerokovať. Účelom tohto ustanovenia je jednak pravidelné uplatnenie oprávnenia,
ktoré obecnému zastupiteľstvu patrí a tiež aj pravidelné hodnotenie náročnosti práce starostu
a jej výsledkov. Splnenie povinností obecného zastupiteľstva je možné v dobe, keď je známa
štatistickým úradom vyhlásená výška priemernej mzdy.
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 = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 216 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
plat starostky obce na kalendárny rok 2013 v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o
platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,65, t.j. 805 EUR x 1,65 =
1328,25 EUR, zaokrúhlene 1329 EUR

10/ Dömsödské dni – organizačné zabezpečenie návštevy partnerskej obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Dömsödské dni – organizačné zabezpečenie návštevy
partnerskej obce, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom I. Obci bola doručená
pozvánka partnerskej obce na Dömsödské dni, ktoré sa konajú v dňoch 30.4.2013 – 1.5.2013.
Poslanci sa dohodli, že našu obec bude reprezentovať 10 členná delegácia.
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11/ Deň obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že sa konalo zasadnutie komisie
pre kultúru a šport. Predseda komisie, Ing. Zoltán Tamašek informoval obecné zastupiteľstvo
o tom, že komisia odporúča respektíve navrhuje, aby podujatie pod názvom „Deň obce“ sa
konalo 06.07.2013. Podujatie sa bude niesť v znamení 745. výročia prvej zmienky o našej
obci a jednotlivé aktivity sa budú konať na športovom ihrisku a v budove kultúrneho domu.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt k pozvaným hosťom
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – pozvánka bude zaslaná partnerskej obci Dömsöd
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok,
doplňujúcich alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu predloženom na rokovaní poslancom, Ing. Zoltánom
Tamašekom.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 217 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
1. Termín na podujatie „Deň obce“ – 6. júl 2013
12/ Použitý traktor BISO X 90
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Použitý traktor BISO X90, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom K. Boli uzavreté 2 zmluvy, a to:
- Kúpna zmluva – predmetom je kúpa a predaj úžitkového vozidla LIAZ vyradené
z evidencie a 5 kusov veľkoobjemových kontajnerov,
- Zmluva o prenájme poľnohospodárskych strojov – predmetom je traktor BISO X90.
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 = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Hlasovanie za:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek )
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 218 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
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Správu starostky obce o plnení uznesenia č. 206 zo dňa 22.02.2013 vo veci kúpy
použitého traktora BISO X90
13/ Žiadosť o sponzorský finančný príspevok
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť o sponzorský finančný príspevok, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom K. Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska č. 26 v Nových Zámkoch oslovila našu obec a zároveň požiadala
o sponzorský finančný príspevok za účelom podpory aktivít súvisiacich s činnosťou hore
menovaného občianskeho združenia.
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
Hlasovanie za:
0
Hlasovanie proti:
4 (Ing. Ladislav Bolya, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Ing.
Zoltán Tamašek)
Zdržal sa hlasovania: 0
Návrh na uznesenie nebol schválený.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 219 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. Schvaľuje
Žiadosť o sponzorský finančný príspevok
14/ Žiadosť TJ FC Rúbaň
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť TJ FC Rúbaň, ktorý tvorí prílohu zápisnice
pod písmenom L. Jedná sa o žiadosť – oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia ,
zraz motorkárov v termíne 17.5.2013 -19.5.2013. Je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na
prenájom športového ihriska.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt, či motorky budú aj priamo na ihrisku, môže dôjsť
k znehodnoteniu trávnika, navrhol nájomné vo výške 250 EUR
Štefan Juhász, poslanec – upratovanie na športovom ihrisku v súvislosti s týmto podujatím by
mali vykonať uchádzači vedení v evidencii nezamestnaných, s ktorými má obec uzatvorenú
dohodu na vykonávanie menších obecných služieb, za prenájom športového ihriska a budovy
by sa mohla určiť výška nájomného po následnom vyúčtovaní spotreby energií
JUDr. Marta Kamonczová, poslanec – navrhla nájomné vo výške 300 EUR
Starostka obce sa uistila, či nie sú podané ešte ďalšie návrhy a potom dala o jednotlivých
návrhoch hlasovať v poradí, v akom boli podané.
Návrh poslanca Ing. Ladislava Bolyu:
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za nájom športového ihriska a budovy nachádzajúcej sa na
športovom ihrisku v dňoch 17.5.2013 až 19.05.2013 nájomné vo výške 250 EUR“
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 0/3/0
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Hlasovanie za:
0
Hlasovanie proti:
3 (Ing. Ladisla Bolya,
Tamašek)
Zdržal sa hlasovania: 0
Poslanec Štefan Juhász nehlasoval.
Návrh na uznesenie nebol schválený.

JUDr. Marta Kamonczová, Ing. Zoltán

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 220 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
za nájom športového ihriska a budovy nachádzajúcej sa na športovom ihrisku v dňoch
17.5.2013 až 19.05.2013 nájomné vo výške 250 EUR
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
poslankyňou JUDr. Martou Kamonczovou
Návrh poslankyne JUDr. Marty Kamonczovej:
„Obecné zastupiteľstvo v Rúbani schvaľuje za nájom športového ihriska a budovy
nachádzajúcej sa na športovom ihrisku v dňoch 17.5.2013 až 19.05.2013 nájomné vo výške
300 EUR“
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
Hlasovanie za:
3 (Ing. Ladislav Bolya, JUDr. Marta Kamonczová, Ing. Zoltán
Tamašek)
Hlasovanie proti:
0
Zdržal sa hlasovania: 0
Poslanec Štefan Juhász nehlasoval.
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 221 zo dňa 26.04.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
za nájom športového ihriska a budovy nachádzajúcej sa na športovom ihrisku v dňoch
17.5.2013 až 19.05.2013 nájomné vo výške 300 EUR
15/Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
-

-

Dňa 27.02.2013 sa na pôde obecného úradu konalo rokovanie so zástupcami firmy
VIENNA DC, a.s. Bratislava (investor v areáli bývalého charitného domova).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch dňa
07.03.2013 vykonal štátny zdravotný dozor v materskej škole. Nedostatky zistené
neboli.
Na školský rok 2013/2014 je do našej materskej školy zapísaných 25 detí.
S rekonštrukciou materskej školy naša obec začne 25.06.2013. S víťazom verejného
obstarávania, s obchodnou spoločnosťou S.F.H. s.r.o. bola podpísaná zmluva dňa
13.03.2013.
V rámci programu LEADER (Projekty MAS – Dvory a okolie) až 3 obce podali
projekty v súvislosti s modernizáciou autobusových zastávok. Nakoľko schválenie
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dotácií na tento typ projektov by bol ohrozený, naša obec podala zmenený inovatívny
projekt, a to na obnovu javiska v kultúrnom dome.
Dňa 22.03.2013 sa konalo valné zhromaždenie Združenia Dvory a okolie.
Dňa 22.03.2013 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce v miestnom
kultúrnom dome.
Dňa 05.04.2013 stretnutie starostky obce a dvoch poslancov (Štefan Juhász, Ing.
Ladislav Bolya) s riaditeľkou a zástupcom riaditeľky Obvodného oddelenia
policajného zboru vo Dvoroch nad Žitavou ohľadne obecnej hliadky.
Dňa 09.04.2013 účasť na školení organizovaného Regionálnym vzdelávacím centrom
v Nitre na tému „Disciplinárne nástroje v pracovnoprávnych vzťahoch“.
Dňa 16.04.2013 účasť na školení organizovaného Regionálnym vzdelávacím centrom
v Nitre na tému „Financovanie regionálneho školstva“.
Dňa 18.04.2013 sa uskutočnil v našej obci zber bioodpadu.
Dňa 24.04.2013 účasť na školení organizovaného Regionálnym vzdelávacím centrom
v Nitre na tému „Ako správne tvoriť, schvaľovať a kontrolovať základné predpisy
obce, uznesenia, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva ....“
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:

Štefan Juhász, poslanec:
dopyt, či by nebolo výhodnejšie namiesto rekonštrukcie ústredného kúrenia
v materskej škole vymeniť okná v budove kultúrneho domu,
- či by s nedalo niečo urobiť s tzv. fontánou na trhovisku
- dopyt na zber skla, kontajnerová nádoba je umiestnená vo dvore kultúrneho dvora,
brána je zatvorená
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce sa vyjadrila k dopytom respektíve pripomienkam
poslanca takto:
- zmluva so zhotoviteľom na rekonštrukciu materskej školy a kultúrneho domu bola
schválená uznesením č. ...... a je viazaná na žiadosť o poskytnutie dotácie
z Environmentálneho fondu. Ďalej v zmluve je zakomponované, že v prípade
neposkytnutia dotácie, obec pristúpi k rekonštrukcii materskej školy v súlade
s vypracovanými stavebnými projektmi z vlastných prostriedkov.
- tzv. fontána – rekonštrukcia respektíve jej obnova bola financovaná z prostriedkov EÚ
v súlade s projektom „Úprava verejných priestranstiev“, podmienky zmluvy treba
striktne dodržať
16/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Erika Csölleová
prednostka úradu
Overovatelia:

JUDr. Marta Kamonczová
Ing. Ladislav Bolya

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce
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Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

