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Zápisnica
z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 27. apríla 2012 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. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011
5. Základná škola – žiadosť o predloženie návrhov
6. Úprava platu starostky obce
7. Odchyt psov
8. Žiadosť o náhradu škody – Mgr. Marta Daňová
9. Nehnuteľnosť na adrese Rúbaň 371 – žiadosť o predloženie návrhov
10. Návšteva partnerskej obce Dömsöd – organizačné pokyny
11. Rôzne
12. 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 JUDr. Martu Kamonczovú a Štefana Juhásza. Zápisnica z osemnásteho zasadnutia je
predložená k nahliadnutiu.
3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Ing.
Ladislava Bolyu, Ing. Zoltána Tamašeka a Štefana Juhásza.

2

O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
4/ Správa z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Správa z overovania ročnej účtovnej závierky k
31.12.2011“, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom C. Zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v § 9 ods. 4 ustanovuje povinnosť overiť ročnú účtovnú závierku
audítorom. Audit v dňoch 04.04.2012-12.04.2012 vykonala Ing. Irena Vaššová, audítor. Z
vykonanej kontroly pre obec vyplýva nutnosť zabezpečiť zvýšenie dlhodobej finančnej
stability.
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 135 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011
5/ Základná škola – žiadosť o predloženie návrhov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Základná škola – žiadosť o predloženie návrhov“,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom D. Materiál obsahoval správu o vynaložených
výdavkoch na základnú školu za 1. štvrťrok 2012. Vykrytie výdavkov na základnú školu z
vlastných zdrojov má veľmi nepriaznivý vplyv na plnenie originálnych kompetencií obce,
hlavne čo sa týka platenia faktúr za služby. Celkové výdavky na základnú školu za obdobie
január až marec 2012 sú vo výške 11 524 EUR. Za sledované obdobie bol obci Krajským
školským úradom Nitra poukázaný normatívny príspevok vo výške 7 007 EUR. Na zvyšnú
časť potrebných finančných prostriedkov vo výške 4 517 EUR obec použila vlastné zdroje.
Obec v plnej miere kryje výdavky aj na školský klub detí, ktorý za sledované obdobie je vo
výške 816 EUR. To znamená, že celkové finančné prostriedky použité na prevádzkovanie
základnej školy z vlastných zdrojov sú za I. štvrťrok 2012 vo výške 5 333 EUR (4 517 + 816
= 5 333). Na základe tohto čísla celoročné krytie výdavkov na základnú školu by boli vo
výške 21 332 EUR (5 333 x 4 = 21 332 EUR). Ako starostka obce je toho názoru, že základná
škola je nositeľom duchovných hodnôt v obci a obec má morálnu povinnosť základnú školu v
obci zachovať. Obec ako zriaďovateľ základnej školy musí pristúpiť k zmene organizácie
vzdelávania, v opačnom prípade môže dôjsť ku kolapsu respektíve obec nedokáže naďalej
konsolidovať svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Nutnosť zabezpečiť zvýšenie dlhodobej
finančnej stability vyplýva aj zo záverov z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011.
Na základe týchto skutočností žiadala poslancov obce o predloženie zdravých návrhov na
riešenie tejto oblasti
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V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – navrhol zavrieť základnú školu, t. j. vyradiť ju zo siete škôl
a školských zariadení
Štefan Juhász, poslanec – mal 2 návrhy, a to:
- zrušiť školský klub detí a na obdobie letných prázdnin ukončiť pracovný pomer
pedagogických zamestnancov, po zvážení finančného dopadu by však nedošlo k
výraznej úspore
- zaviesť jednotriedku a v prípade navýšenia počtu žiakov nad 24 vzdelávanie
realizovať v dvoch zmiešaných triedach
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – podporí zavedenie jednotriedky
Štefan Juhász, poslanec – v školskom klube detí zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie
V priebehu diskusie poslanci inklinovali k názoru, že v základnej škole by sa mala počnúc
školským rokom 2012/2013, t. j. odo dňa 1.9.2012 zmeniť organizácia vzdelávania a tým by
sa znížil stav pedagogických zamestnancov o 1. V zmysle § 29 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vzdelávanie v zmiešanej triede sa
môže realizovať do počtu žiakov 24. Po znížení pedagogických zamestnancov o 1 by sa
vzdelávanie realizovalo v jednej zmiešanej triede pod tou podmienkou, že vyučovanie
matematiky, maďarského jazyka a slovenského jazyka by sa realizovalo v dvoch skupinách.
Na základe týchto skutočností návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Znenie návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani schvaľuje
zmenu organizácie vzdelávania v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským počnúc
školským rokom 2012/2013, t. j. odo dňa 1. septembra 2012, a to tak, aby sa vzdelávanie
realizovalo v jednej zmiešanej triede.
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok,
doplňujúcich alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, ako bolo predložené návrhovou
komisiou
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. 136 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
zmenu organizácie vzdelávania v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
počnúc školským rokom 2012/2013, t. j. odo dňa 1. septembra 2012, a to tak, aby sa
vzdelávanie realizovalo v jednej zmiešanej triede.
V súvislosti so zmenou organizácie vzdelávania návrhová komisia predložila ďalší návrh
uznesenia :
Znenie návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani schvaľuje
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zníženie počtu pedagogických zamestnancov v základnej škole o 1 zamestnanca
Starostka obce sa uistila, že k predloženému návrhu uznesenia niet viac pripomienok,
doplňujúcich alebo pozmeňujúcich návrhov.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, ako bolo predložené návrhovou
komisiou
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. 137 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Zníženie počtu pedagogických zamestnancov v základnej škole o 1 zamestnanca
6/ Úprava platu starostky obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Úprava platu starostky obce“, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom E. Vlaňajšia novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zaviedla
nové pravidlo, a to splnenie povinnosti každoročného prerokovania platu starostu v zmysle §
4 citovaného zákona, a to v období kedy je už 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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 138 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
plat starostky obce na kalendárny rok 2012 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. 786 EUR
x 1,65 = 1296,90 zaokrúhlene 1297 EUR
7/ Odchyt psov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Odchyt psov“, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod
písmenom F. Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce v zmysle dopytov predložených
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poslancami na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 30.03.2012
predložila správu v súvislosti s povinnosťou odchytu zvierat. Právna úprava zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti novelou zákona č. 342/2011 Z. z. uložila obciam
povinnosť zabezpečiť odchyt psov. Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a
karanténnych staníc môžu vykonať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené prostredníctvom
vzdelávacieho zriadenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Obce si organizačne
dohodnú s útulkom odchyt v konkrétnom prípade, je to spoplatňované.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec:
- dopyt k výške nákladov potrebných na vyškolenie zamestnanca obce na odborne
spôsobilú osobu,
- dopyt k zavedeniu čipov,
- odpustenie dane za psa
Obecné zastupiteľstvo k tomuto bodu rokovania neprijalo žiadne uznesenie, nakoľko správa
starostky obce vo veci odchytu psov mala len informatívny charakter.
8/ Žiadosť o náhradu škody – Mgr. Marta Daňová
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Žiadosť o náhradu škody – Mgr. Marta Daňová“, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom G. Žiadosť o náhradu škody v súvislosti s
nehnuteľnosťami vedených katastrom nehnuteľností pre kataster územia Rúbaň parcela č. 46,
47/1, 47/2, 47/3 bola pani Mgr. Martou Daňovou na obecný úrad doručená dňa 13.05.2011.
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o žiadosti dňa 27.05.2011 a prijalo uznesenie č. 66 ktorým
predmetnú žiadosť neschválilo. Mgr. Daňová verbálne požiadala starostku obce o opätovné
prerokovanie žiadosti, nakoľko je presvedčená o tom, že má nárok na škodu, ktorá vznikla s
kúpou nehnuteľnosti v roku 1971 od MNV Rúbaň. Starostka obce požiadala o právnu pomoc
právnu zástupkyňu obce, ktorá porovnaním údajov uvedených v žiadosti a údajov vedených
katastrom nehnuteľností zaujala stanovisko, podľa ktorého žiadateľka nemá žiadnu ujmu a
nebola jej spôsobená škoda.
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. 139 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. Z a m i e t a
Žiadosť o náhradu škody podanú Mgr. Martou Daňovou, Šafárikova 14, 940 62 Nové
Zámky
9/ Nehnuteľnosť na adrese Rúbaň 371 – žiadosť o predloženie návrhov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál „Nehnuteľnosť na adrese Rúbaň 371- žiadosť o
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predloženie návrhov“, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom H. Ponuka na predaj
nehnuteľnosti na adrese Rúbaň č. 371 bola doručená do podateľne obce spoločnosťou REAL
– GOLD, s.r.o., Nové Zámky. Spoločnosť je v našej obci vlastníkom dvoch nehnuteľností, a
to na adrese Rúbaň 371 a na adrese Rúbaň 197. Obidve nehnuteľnosti prenajíma.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – opakovane vyzvať, aby nahlásili osoby, ktoré tam bývajú,
obec rieši iné kompetencie, nie kúpu domu
Štefan Juhász, poslanec – vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za nájomcov domovej
nehnuteľnosti
10/ Návšteva partnerskej obce Dömsöd – organizačné pokyny
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že obec obdržala pozvánku od
partnerskej obce Dömsöd na obecné slávnosti v termíne 27.4 – 29.4.2012. Odchod delegácie
v počte 12 osôb bude dňa 28.4.2012 o 9.15 hodine.
11/ Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov obecného zastupiteľstva
o tom, že aktívni členovia komisie pre kultúru a šport sa rozhodli založiť občianske združenie
s právnou subjektivitou. Registrácia občianskeho združenia v registri Ministerstva vnútra SR
sa spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 66 EUR. Starostka obce dala návrh obecnému
zastupiteľstvu, aby schválila dotáciu z rozpočtu obce pre občianske združenie vo výške 66
EUR na vykrytie nákladov súvisiacich so založením občianskeho združenia. Samozrejme, že
vyplatenie sa môže uskutočniť až po zapísaní občianskeho združenia do centrálneho registra
Ministerstva vnútra SR.
Znenie návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 66 EUR pre Občianske združenie Fyrmonia –
Fyrmonia Polgári Társaság so sídlom Rúbaň č. 401.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – navrhuje schváliť dotáciu, aby mohli predkladať projekty a
tak získať financie na rôzne aktivity
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. 140 zo dňa 27.04.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce vo výške 66 EUR pre Občianske združenie Fyrmonia –
Fyrmonia Polgári Társaság so sídlom Rúbaň č. 401.
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Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
- dňa 3.4.2012 účasť na školení organizovaným Regionálnym vzdelávacím centrom
pre samosprávy v Nitre, témou bol Zákonník práce
- dňa 5.4. 2012 stretnutie so zástupcom spoločnosti REAL – GOLD s.r.o. vo veci
nájomcov nehnuteľnosti so súpisným číslom 371
- dňa 11.4.2012 účasť na rodičovskom združení vo veci Rady školy
- dňa 13.4.2012 stretnutie so zástupcami dobrovoľných organizácií a podnikateľmi za
účelom celoslovenskej výzvy „Vyčistime si Slovensko“
- dňa 20.4.2012 sa konalo v rokovacej miestnosti obecného úradu občianske fórum k
programu LEADER
- dňa 22.4.2012 úspešná akcia „Vyčistime si Slovensko“ – všetkým účastníkom patrí
veľká vďaka
- dňa 23.4.2012 obec zákonným spôsobom zverejnila v regionálnej tlači, úradnej tabuli
obce, na internetovej stránke obce, v budove ZŠ a v budove MŠ oznámenie o
výberovom konaní na pozíciu riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ
- dňa 24.4.2012 účasť na školení organizovaným Regionálnym vzdelávacím centrom
pre samosprávy v Nitre, témou bol Správny poriadok
- dňa 26.4.2012 bola Obvodným úradom v Nových Zámkoch vykonaná kontrola
skladu CO, nedostatky kontrolou neboli zistené
- dňa 27.4.2012 sa konal „Huszárjárat“ - nádherná udalosť a dedičstvo
- dňa 27.4.2012 stretnutie so sociálnou pracovníčkou vo veci opatrovateľskej služby
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k zvýšeniu ceny za vodu
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – odporučil ochranu gaštanových stromov

12/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a za celoročnú prácu a rokovanie ukončila.

Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia:

JUDr. Marta Kamonczová
Štefan Juhász

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce
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