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Zápisnica
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 30. novembra 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 3 poslanci, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné.
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.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Upozornenie prokurátora
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rúbaň na rok 2013 a
viacročného rozpočtu na roky 2014 a 2015
6. Rozpočet obce Rúbaň na rok 2013
7. Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov obce Rúbaň na roky 2013 2015
8. Všeobecné záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným žiadostiam na
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
10. Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č. 24 – Rúbaň/2011
11. Občianske združenie MAS – Dvory a okolie so sídlom 941 36 Dvory nad Žitavou,
Hlavné námestie 6
12. Zápisnica č. 2/2012 zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie
13. Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie užívacích a vlastníckych pomerov
14. Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie užívacích a vlastníckych pomerov
15. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
16. Finančná podpora veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda - žiadosť
17. Rôzne
18. Záver
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1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Štěpánka Zacharová,
starostka obce. Tlmočila ospravedlnenie neúčasti poslanca, Ing. Zoltána Tamašeka a
ospravedlnenie neúčasti prednostky obecného úradu, Eriky Csölleovej.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedujúca určila za zapisovateľku Helenu Kanyicskovú a za overovateľov zápisnice
určila Štefana Juhásza a Ing. Ladislava Bolyu. Zápisnica z dvadsiateho tretieho zasadnutia je
predložená k nahliadnutiu.
3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Štefana
Juhásza, JUDr. Martu Kamonczovú a Ing. Ladislava Bolyu.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
4/ Upozornenie prokurátora
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Upozornenie prokurátora, ktorého overená fotokópia
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom C. Dňa 27. septembra 2012 bola prokurátorkou
Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch vykonaná previerka so zameraním na ochranu vôd
a odpadové hospodárstvo. Previerkou bolo zistené, že Obec Rúbaň nevydala všeobecne
záväzné nariadenie obce v zmysle § 36 odsek 7 písmeno c) o verejných vodovodoch
a všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle § 26 odsek 3 písmeno a) bod 6 zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Tieto nedostatky je obec povinná odstrániť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora.
Všeobecne záväzné nariadenia obec vie prijať na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva, ktoré sa podľa plánu zasadnutí má konať dňa 21.12.2012.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – povodňový plán sa nás netýka, dopyt či je prijatie VZN záväzné
pre každú obec
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – povodňový plán obce je jeden zo základných noriem
obce, ktorý je predkladaný na schválenie Obvodnému úradu Nové Zámky a každoročne sa
musí aktualizovať. Nakoľko v povodňovom pláne obce Rúbaň sú vymenované aj objekty, ktoré
môžu byť ohrozené potokom „Paríž“ a tieto môžu byť niekedy v budúcnosti využívané na
podnikanie, je naša obec povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrane pred
povodňami.
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
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 173 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
upozornenie prokurátora (Pd 315/12 zo dňa 20.11.2012) podľa § 28 odsek 1 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci postupu obce
Rúbaň pri rozhodovaní na vybraných úsekoch ochrany vôd a odpadového
hospodárstva
2. V y h o v u j e
prijať prokurátorom navrhované opatrenia uvedené v upozornení prokurátora (Pd
315/12 zo dňa 20.11.2012):
1. prejednať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
2. vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle § 36 odsek 7 písm. c)
zákona o verejných vodovodoch,
3. vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle § 26 odsek 3 písm. a) bod
6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rúbaň na rok 2013 a
viacročného rozpočtu na roky 2014 a 2015
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Rúbaň na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2014 a 2015, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom D. Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová uviedla, že
stanovisko je vypracované podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Návrh rozpočtu obsahuje: bežný rozpočet, ktorý je zostavený ako
prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Návrh rozpočtu bol verejne
sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k viacročnému rozpočtu, jeho vypracovanie nemá význam,
nakoľko sa nevie, čo bude o ďalšie dva roky
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – jedná sa dokument, ktorého vypracovanie vyplýva zo
zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, naše zákony sa harmonizujú so zákonmi
Európskej únie. Viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj nepodlieha
schváleniu obecným zastupiteľstvom, obecné zastupiteľstvo tento dokument berie na vedomie.
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 174 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
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1. S c h v a ľ u j e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu bežného rozpočtu obce Rúbaň na rok
2013 a viacročného rozpočtu na roky 2014 a 2015.
6/ Rozpočet obce Rúbaň na rok 2013
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Rozpočet obce Rúbaň na rok 2013, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom E. Rozpočet obce je základným finančným nástrojom finančného
hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku. Dňa 12.11.2012 sa konalo zasadnutie
komisie pre financie za účasti starostky obce a prednostky obecného úradu, predmetom
ktorého bolo vypracovanie návrhu rozpočtu. Návrh bol zverejnený dňa 14.11.2012, a to na
úradnej tabuli obce a oficiálnej webovej stránke obce. Obyvatelia boli aj reláciami
v miestnom rozhlase vyzývaní na predloženie návrhov respektíve pripomienok k návrhu
rozpočtu obce na rok 2013. K predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2013 neboli
predložené žiadne návrhy respektíve pripomienky. Poslancom bol v písomných podkladoch
doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec:
- vyjadril sa k úpravám rozpočtu, ku ktorým obecné zastupiteľstvo pristupuje v priebehu
rozpočtového roka, v roku 2013 k prvej úprave obecné zastupiteľstvo pravdepodobne
pristúpi z dôvodu navýšenia platov pre pedagógov
- dopyt k dani za psa
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – stretnutie s najväčšími daňovníkmi dane z pozemkov,
daň z pozemkov zostáva na úrovni roka 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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ =3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 175 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2013 v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
7/ Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov obce Rúbaň na roky 2013 2015
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Viacročný rozpočet vrátane programov
a podprogramov obce Rúbaň na roky 2013-2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom
F. Programový rozpočet obce je zostavený v súlade s platnými právnymi normami, je
vyrovnaný, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0. Programový rozpočet je zostavený
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v programovej štruktúre, t.j. je tvorená z programov a podprogramov a prvkov. 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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 176 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov obce Rúbaň na roky 2013
-2015
8/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň číslo
1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom G. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Rúbaň č. 1/2012 upravuje len tie skutočnosti, na ktoré je splnomocnená zákonom č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov. Sadzby dane korešpondujú so
sadzbami dane určených na rok 2012. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce bol
vyvesený na úradnej tabuli a oficiálnej webovej stránke obce dňa 14.11.2012. V stanovenej
lehote neboli predložené žiadne pripomienky. Poslancom bol v písomných podkladoch
doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt, prečo je vypracované nové VZN, keď sa nezmenili sadzby
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – vydanie nového VZN vyplýva jednak z novelizovaného
zákona o miestnych daniach a jednak z dôvodu, že v súčasnosti platné VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku je účinné len pre rok 2012
Štefan Juhász, poslanec - podal návrh na zakomponovanie oslobodenie dane za užívanie
verejných priestranstiev staviteľom
Ing. Štěpánka Zacharová – podľa starého znenia VZN a nového navrhovaného znenia VZN je
zakomponované 50 % zníženie daňovej povinnosti u daňovníkov s platným stavebným
povolením, návrh poslanca na oslobodenie vo výške 100 % uvítala.
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 s doplnením návrhu poslanca Štefana Juhásza.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 177 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň číslo 1/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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9/Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným žiadostiam na
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň
k predkladaným žiadostiam na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry
a športu na území obce Rúbaň, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom H. Hlavná
kontrolórka obce, Marta Zubnárová uviedla, že žiadosti posúdila podľa Všeobecne záväzného
nariadenia obce Rúbaň o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu
v obci Rúbaň č. 1/2009. Boli podané 4 žiadosti, a to Telovýchovnou jednotou FC Rúbaň
v počte 2, Základnou organizáciou Csemadok Rúbaň v počte 1 a Slovenským Červeným
krížom, územný spolok Nové Zámky v počte 1. Všetky 4 žiadosti spĺňajú požadované
podmienky podľa uvedeného VZN.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – otázka smerovaná k hlavnej kontrolórke na jej názor
k požadovaným výškam dotácií pre jednotlivých žiadateľov
Marta Zubnárová, hlavná kontrolórka – požadovaná výška dotácie Telovýchovnou jednotou
FC Rúbaň je vysoká, organizácia by si finančné prostriedky mohla zabezpečovať aj vlastným
pričinením, napríklad vypracovaním rôznych projektov; taktiež upozorňovala aj na tú
skutočnosť, že obec musí naďalej konsolidovať svoje finančné prostriedky
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 178 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným žiadostiam na poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že na rok 2013 sú pod položkou 08209
s názvom „Ostatné kultúrne služby – transféry neziskovým organizáciám“ rozpočtované
výdavky vo výške 2600 €. V rozpočte obce sa musia prostriedky na dotácie rozpočtovať na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel. Ďalej požiadala poslanecký zbor pri rozdeľovaní
rozpočtovaných výdavkov na verejnoprospešné účely zohľadniť aj žiadosť „Združenia
maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia Základná škola s VJM ročník 1 – 4
Rúbaň, ktoré požiadalo obecné zastupiteľstvo o finančný príspevok za účelom organizovania
plesu. Prerokovanie žiadosti bolo obecným zastupiteľstvom schválené v „Programe“ ako
bod č. 15.
Návrh uznesenia na prerozdelenie rozpočtovaných výdavkov pod položkou 08209 s názvom
„Ostatné kultúrne služby – transféry neziskovým organizáciám“ predložil poslanec Štefan
Juhász, a to takto:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani schvaľuje poskytnutie dotácie na verejnoprospešné účely v
roku 2013 za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení obce takto:
- pre Telovýchovnú jednotu FC Rúbaň vo výške 1500 EUR na rozvoj telovýchovy
- pre Základnú organizáciu CSEMADOK Rúbaň vo výške 600 EUR na rozvoj
a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt
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-

pre Slovenský Červený kríž územný spolok Nové Zámky vo výške 300 EUR na rozvoj
a ochranu duchovných hodnôt
pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia Základná
škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň na rozvoj kultúrnych hodnôt vo výške 200 EUR

Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené poslancom
Štefanom Juhászom na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 179 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.
Schvaľuje
poskytnutie dotácie na verejnoprospešné účely v roku 2013 za podmienok určených vo
všeobecne záväznom nariadení obce takto:
- pre Telovýchovnú jednotu FC Rúbaň vo výške 1500 EUR na rozvoj telovýchovy
- pre Základnú organizáciu CSEMADOK Rúbaň vo výške 600 EUR na rozvoj
a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt
- pre Slovenský Červený kríž územný spolok Nové Zámky vo výške 300 EUR na
rozvoj a ochranu duchovných hodnôt
- pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia Základná
škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň na rozvoj kultúrnych hodnôt vo výške 200 EUR
10/ Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č. 24 – Rúbaň/2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č. 24 –
Rúbaň/2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom I. Obchodnou spoločnosťou
Brantner Nové Zámky, s.r.o. bol doručený list, prílohou ktorého bol návrh Dodatku č. 1/2013
k Zmluve o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 vo veci návrhu úpravy cien na rok 2012 za zber a odvoz
odpadu a uloženie odpadu. Dôvodom zvyšovania cien za poskytnuté služby je nárast
vstupných nákladov za poskytované služby a miera inflácie v Slovenskej republike.
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 181 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
list obchodnej spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky,
dodávateľa služieb (zber komunálneho odpadu, úložné odpadu na skládke) vo veci
návrhu na úpravu cien pre rok 2013
2. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 zo dňa 22.12.2010 o rozsahu
požadovaných služieb súvisiacich so zberom komunálnych a drobných stavebných
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odpadov vznikajúcich na území obce od občanov, bytových organizácií, právnických
osôb, ďalej fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, uzatvorená
v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov
11/ Občianske združenie MAS – Dvory a okolie so sídlom 941 36 Dvory nad Žitavou,
Hlavné námestie 6
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál. – Občianske združenie MAS – Dvory a okolie so sídlom
941 36 Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom J.
Návrh uznesenia úzko nadväzuje na Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 117 zo
dňa 16.12.2011. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo prejavilo záujem na programe
LEADER, ktorý je predmetom spoločnej aktivity členov na úrovni Dvory a okolie –
združenie obcí. Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia
s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt na výšku členského príspevku
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – výška členského príspevku bude predmetom rokovania
na najbližšom zasadnutí združenia
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 180 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje
1. Vstup Obce Rúbaň do občianskeho združenia s názvom MAS – Dvory a okolie
(miestna akčná skupina – Dvory a okolie, skratka názvu MAS – DaO), so sídlom 941
31 Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6 a zaradenie obce do územia verejnosúkromného partnerstva (MAS – Dvory a okolie).
2. Oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny –
Dvory a okolie a zároveň schvaľuje strategický rozvojový dokument.
12/ Zápisnica č. 2/2012 zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Zápisnica č. 2/2012 zo zasadnutia vyraďovacej a
likvidačnej komisie, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom K. Návrhy boli predložené
riaditeľkou materskej školy, riaditeľkou základnej školy a zamestnankyňou obce
zodpovednou za spravovanie školskej jedálne. Vyraďovacia a likvidačná komisia pri
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prerokovaní jednotlivých návrhov na vyradenie postupovala podľa Smernice vyraďovacej
a likvidačnej komisie. Jedná sa o majetok, ktorý je pre obec /materskú školu, základnú školu,
školskú jedáleň/ už nepotrebný, obec ho nepoužíva respektíve už neplní účel stanovený pri
jeho zaradení. Pri všetkých návrhoch na vyradenie sa jedná už o úplne odpísaný majetok, t.j.
už nemá žiadnu zostatkovú cenu.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt k uskutočneniu vyraďovania nepotrebného majetku
a k jeho likvidácii
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – po vyradení nepotrebného majetku sa jeho likvidácia
uskutoční buď jeho odovzdaním do zberu alebo jeho predajom
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
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 182 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Zápisnicu č. 2/2012 zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie o vyradení
neupotrebiteľného a prebytočného majetku obce.
13/ Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie užívacích a vlastníckych pomerov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie
užívacích a vlastníckych pomerov, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom L. Obyvatelia
obce Rúbaň, manželia Luttmanoví, bytom Rúbaň č. 141, doručili do podateľne obce Rúbaň
podanie, ktorým žiadajú obecné zastupiteľstvo o prevod nehnuteľného majetku obce, ktorý
užívajú. Jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v intraviláne 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 vznesené na rokovaní.
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 183 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.

Schvaľuje
v zmysle § 9 odsek 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Rúbaň
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vedené katastrom nehnuteľností pre kataster územia Rúbaň na liste vlastníctva číslo
1 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- Diel č. 4, parcela číslo 294/1 – zastavané plochy , vo výmere 3 m2
- Diel č. 10, parcela číslo 294/1 – zastavané plochy , vo výmere 27 m2
z dôvodov osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo osobitný zreteľ zdôvodňuje tým, že sa jedná o prevod
nehnuteľného majetku obce z dôvodu usporiadania užívacích a vlastníckych pomerov
14/ Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie užívacích a vlastníckych pomerov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Prevod vlastníctva majetku obce – usporiadanie
užívacích a vlastníckych pomerov, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom M. Obyvatelia
obce Rúbaň, manželia Korpásoví, bytom Rúbaň č. 392, doručili do podateľne obce Rúbaň
podanie, ktorým žiadajú obecné zastupiteľstvo o prevod nehnuteľného majetku obce, ktorý
užívajú. Jedná sa o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v intraviláne obce.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – navrhuje pri stanovení ceny za nehnuteľnosti pri oboch žiadostiach
vychádzať zo zákonnej hodnoty, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosti, o ktoré sa žiadatelia
dlhoročne starajú a zveľaďujú a taktiež sa vyriešia užívacie a vlastnícke pomery
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 = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 184 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
v zmysle § 9 odsek 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Rúbaň
vedené katastrom nehnuteľností pre kataster územia Rúbaň na liste vlastníctva číslo
1 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
- Parcela číslo 132/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2
- Parcela číslo 132/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 800 m2
- Parcela číslo 132/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 888 m2
z dôvodov osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo osobitný zreteľ zdôvodňuje tým, že sa jedná o prevod
nehnuteľného majetku obce z dôvodu usporiadania užívacích a vlastníckych pomerov
15/ Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom N. Žiadosť bola do podateľne obce osobne doručená
predsedníčkou základnej organizácie Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Finančná
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podpora obce by mala byť použitá na podporu tradičného plesu rodičov, učiteľov a priateľov
školy.
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 vznesené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 185 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
finančnú podporu vo výške 200 EUR pre Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná organizácia Základná škola s VJM ročník 1.-4. Rúbaň –
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezet Magyar Tanítasi Nyelvű
Alapiskola Fűr 1.-4. Évfolyam 941 36 Rúbaň č. 28
16/ Finančná podpora veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda - žiadosť
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Finančná podpora veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda žiadosť, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom O. Žiadosť bola do podateľne obce
doručená predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, pánom Jozefom Dvončom. Predseda
ZMOS-u sa obracia na všetky mestá a obce o prejav solidarity a podpory umeleckého diela
minimálne vo výške 200 EUR na základe záverov z rokovaní s tvorcami veľkofilmu.
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 vznesené na rokovaní
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 186 zo dňa 30.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
finančnú podporu historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda vo výške 200 EUR
Prítomnosť/kvórum = 3/2
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 0/3/0
Návrh uznesenia nebol schválený.
17/ Rôzne
-

Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
Novela zákona o odpadoch, obec počíta s odvozom bioodpadu spoločnosťou
Priemyselný park Štúrovo
dňa 6.11.2012 účasť na školení RVC k zverejneniu zmlúv a faktúr na webovej stránke
a zabezpečenie štandardov v zmysle zákona
dňa 10.11.2012 sa uskutočnilo v Strekove kultúrne podujatie s názvom : “Kde kultúra
spája národy“, v rámci ktorého vystúpil aj náš folklórny spevácky zbor Fürjecskék
dňa 12.11.2012 ústne podaná reklamácia obchodnej spoločnosti HOLD s.r.o.,
zhotoviteľovi diela „ Úprava verejných priestranstiev - Rúbaň“
- problémy so
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-

-

spádovaním verejného priestranstva pred obecným úradom a pred autobusovými
zastávkami, ďalej problém s úradnou tabuľou obce
dňa 15.11.2012 sa začali vykonávať revízie v budovách obce zamerané na elektrické
zariadenia, vedenia a hromozvody
dňa 17.11.2012 sa konal II. Ples Csemadoku
dňa 20.11.2012 účasť na školení RVC Nitra ohľadne obecných bytov
dňa 22.11.2012 stretnutie na ÚPSVaR v Nových Zámkoch k Národnému projektu na
vytvorenie pracovných miest (pracovné miesto vytvorené minimálne na 12 mesiacov,
mzdové náklady na 1 pracovné miesto hradené štátom po dobu 6 mesiacov, ostatné
mesiace by samospráva hradila z vlastných zdrojov, pracovné miesta by sa vytvárali
pre mladých ľudí do veku 29 rokov)
dňa 24.11.2012 sa začali odstraňovať nedostatky zistené pri revízii plynu v obecných
budovách
dňa 28.11.2012 účasť na školení RVC Nitra ohľadne novely Zákonníka práce
dňa 29.11.2012 stretnutie vo veci výrubu stromov s v.o.s. ZEI Komárno
pozvanie na tvorivú vianočnú dielňu, ktorá sa uskutoční dňa 1.12.2012 so začiatkom
o 13.00 h v budove kultúrneho domu
pozvanie na oslavu Mikuláša, ktorá sa uskutoční dňa 5.12.2012 so začiatkom o 18.00
h v budove kultúrneho domu

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

Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia:

Štefan Juhász
Ing. Ladislav Bolya

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

