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Zápisnica
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 24. septembra 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.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie programového rozpočtu obce ku dňu 30.06.2012
5. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2012
6. Správa o výške záväzkov obce k 31.08.2012
7. Návrh na odpísanie premlčaných záväzkov (faktúr)
8. Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie
9. Vytvorenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
10. Stravné lístky pre starostu obce
11. Poverenie zamestnanca obce zastupovaním matrikárky obce
12. Registrácia „Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a
šurianskej oblasti“
13. Rôzne
14. Záver
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Starostka obce na základe indícií poslanca Ing. Flóriána Jávorku z ostatných rokovaní
obecného zastupiteľstva a na základe poslancom osobne doručeného geometrického plánu
dala dva návrhy na doplnenie programu rokovania.
1. Návrh :
Spôsob prevodu vlastníctva
O schválení návrhu na doplnenie programu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
2. Návrh
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva obce
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
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Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Program rokovania po schválení dvoch doplňujúcich návrhov bol tento:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie programového rozpočtu obce ku dňu 30.06.2012
5. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2012
6. Správa o výške záväzkov obce k 31.08.2012
7. Návrh na odpísanie premlčaných záväzkov (faktúr)
8. Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie
9. Vytvorenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
10. Stravné lístky pre starostu obce
11. Poverenie zamestnanca obce zastupovaním matrikárky obce
12. Registrácia „Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a
šurianskej oblasti“
13. Spôsob prevodu vlastníctva majetku obce
14. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce
15. Rôzne
16. 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 Štefana Juhásza a JUDr. Martu Kamonczovú. Zápisnica z dvadsiateho prvého
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. Ladislava Bolyu.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
4/ Plnenie programového rozpočtu obce ku dňu 30.06.2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Plnenie programového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom C. O plnení programového rozpočtu obecné zastupiteľstvo
informovala prednostka úradu, Erika Csölleová. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2
zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
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v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov kontroluje čerpanie schváleného rozpočtu obce.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt k položke bezpečnosť
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – dopyt k výdavkom verejné osvetlenie, sociálne služby,
verejné priestranstvo
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k výdavkom školská jedáleň
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. 150 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Správu o plnení programového rozpočtu obce ku dňu 30.06.2012
5/ Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál - Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok
2012, 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 23.12.2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jednotlivé úpravy sú navrhované na základe
plnenia rozpočtu k 30.06.2012. Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh
uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – jedná sa o korekcie medzi jednotlivými kapitolami
z dôvodu dodržania rozpočtových pravidiel.
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. 151 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na II. úpravu programového rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2012
6/ Správa o výške záväzkov obce k 31.08.2012
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Správa o výške záväzkov obce k 31.08.2012, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E.
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Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s komentárom.
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. 152 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o výške záväzkov k 31.08.2012
7/ Návrh na odpísanie premlčaných záväzkov (faktúr)
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh na odpísanie premlčaných záväzkov (faktúr),
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom F. Prednostka úradu, Erika Csölleová
informovala o tom, že od lehoty splatnosti všetkých neuhradených faktúr uplynula doba viac
ako 5 rokov. Nakoľko počas piatich rokov obec neobdržala od dodávateľa žiadnu výzvu –
upomienku na uhradenie faktúr, stali sa tieto faktúry premlčané. Premlčané záväzky –
faktúry odpisuje obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. 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“ = 3/0/1
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 153 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
odpísanie premlčaných faktúr podľa nasledovného zoznamu
Dodávateľ
DATATRADE
spol. s r.o.
STREKOV
1075 s.r.o.
STREKOV
1075 s.r.o.
Združenie obcí
„NEOS“
Rybany
Ing.Peter Sádel
- WebEX

Číslo faktúry Dátum
vystavenia

Dátum
splatnosti

00309231

22.0.12007

01.02.2007

160/06

18.12.2006

18.01.2007

168/06

15.12.2006

15.02.2007

OF06/1356

15.01.2007

14.02.2007

07179

15.05.2007

22.05.2007

Predmet faktúry
Publikácia
Almanach
degustácia vín
pre 10 osôb
degustácia vín
pre 25 osôb
separovaný zber
2005 – 50 %
registrácia
domény

Faktúrovaná
čiastka
29,54 €
339,23 €
698,43 €
18,95 €
49,79 €
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8/ Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom G. Smernica upravuje postup pri posudzovaní návrhov
na vyradenie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku Obce Rúbaň. Obec sa
striktne riadi zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Komisia
je poradným orgánom starostu a obecného zastupiteľstva. 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. 154 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Smernicu vyraďovacej a likvidačnej komisie
9/ Vytvorenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Vytvorenie vyraďovacej a likvidačnej komisie, ktorý
tvorí prílohu zápisnice pod písmenom H. Návrh na uznesenie nadväzuje na Smernicu
vyraďovacej a likvidačnej komisie.
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. 155 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Vytvorenie vyraďovacej a likvidačnej komisie v tomto zložení:
1. Helena Kanyicsková, zamestnanec obce – predseda komisie
2. Dionýz Jávorka, zamestnanec obce – člen komisie
3. Marta Zubnárová, hlavný kontrolór obce – člen komisie
10/ Stravné lístky pre starostu obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Stravné lístky pre starostu obce, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom I. Materiál obsahuje aj Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR zo dňa 15. 08. 2012. Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala
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o tom, že dňa 2. augusta 2012 listom požiadala príslušné ministerstvo o stanovisko vo veci
poskytnutia stravy obcou starostovi obce. Návrh na uznesenie je vypracovaný v zmysle
odpovede doručenej do podateľne obce dňa 30. augusta 2012. 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. 156 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
rozšírenie okruhu stravujúcich sa osôb na starostku obce počnúc mesiacom október
2012
11/ Poverenie zamestnanca obce zastupovaním matrikárky obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Poverenie zamestnanca obce zastupovaním matrikárky
obce, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom J. Poslancom bol v písomných podkladoch
doručený návrh uznesenia.
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. 157 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.

Pover uje
zastupovaním matrikárky obce Helenu Kanyicskovú, zamestnanca obce

12/ Registrácia „Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a
šurianskej oblasti“
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Registrácia „Regionálneho združenia miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom K.
Dňa 30. augusta 2012 sa konalo rokovanie Snemu Regionálne združenie miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, ktoré prijalo nasledovné úlohy:
- zabezpečiť registráciu regionálneho združenia v zmysle platných právnych predpisov,
termín 18.10.2012
- prerokovať návrh zakladateľskej zmluvy o založení združenia – termín 5.10.2012
- zaslať výpis uznesenia obecného zastupiteľstva – termín 10.10.2012
Predmetom činnosti združenia je: presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a
posilnenie postavenia a práv obcí, riešenie regionálnych problémov, koordinácia postupu obcí
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pri plnení im zverených kompetencií a práv, koordinácia postupov pri rozvoji technickej
infraštruktúry a občianskej vybavenosti, iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej,
hospodársko-ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď., ochrana prírody a
životného prostredia.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k členstvu združenia, nakoľko je povinné
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – združuje všetky obce a mestá uvedenej oblasti, jedná sa
o združenie, ktoré zastupuje obce a mestá voči vláde a parlamentu
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. 158 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
A/ založenie združenia obcí s názvom „Regionálne združenie miest a obcí
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti“ a účasť obce v združení
B/ znenie Zakladacej zmluvy podľa predlohy
13/ Spôsob prevodu vlastníctva majetku obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o tom, že zákon o majetku obcí presne diktuje ako možno predať majetok
obce. Záujem o prevod nehnuteľného majetku obce prejavila akciová spoločnosť Vienna DC.
Nakoľko štatutárnym zástupcom tejto spoločnosti je Ing. Flórián Jávorka, ktorý je zároveň aj
poslancom, spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce je možný len obchodnou verejnou
súťažou.
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. 159 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1.

Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva majetku obce, a to na základe obchodnej
verejnej súťaže.
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Rúbaň vedené
u Správy katastra Nové Zámky v katastrálnom území Rúbaň LV č. 1, a to parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
Parcela číslo 824/4 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
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Diel číslo 11 z parcely číslo 830/1 o výmere 681 m2, druh pozemku ostatné plochy
Diel číslo 12 z parcely číslo 830/2 o výmere 4 m2, druh pozemku ostatné plochy
Parcela číslo 830/4 o výmere 704 m2, druh pozemku ostatné plochy
Parcela číslo 833 o výmere 2427 m2, druh pozemku ostatné plochy
14/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová v súvislosti s navrhovaným prevodom
nehnuteľností, ktoré sú majetkom obce predložila návrh na podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prevod vlastníctva majetku 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. 160 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce, a to
nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Rúbaň vedené u Správy katastra Nové
Zámky v katastrálnom území Rúbaň LV č. 1, a to parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape ako:
Parcela číslo 824/4 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
Diel číslo 11 z parcely číslo 830/1 o výmere 681 m2, druh pozemku ostatné plochy
Diel číslo 12 z parcely číslo 830/2 o výmere 4 m2, druh pozemku ostatné plochy
Parcela číslo 830/4 o výmere 704 m2, druh pozemku ostatné plochy
Parcela číslo 833 o výmere 2427 m2, druh pozemku ostatné plochy
takto:
Kúpna cena je stanovená na 25 600 EUR.
Cenová ponuka musí obsahovať:
a) u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu záujemcu, u právnickej
osoby obchodný názov, sídlo a IČO
b) záujemcom ponúknutá cena
Prevádzaná nehnuteľnosť sa predáva v celku záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Úspešný uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť na účet obce v deň
podpísania kúpnej zmluvy.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po jeho predložení len so
súhlasom vyhlasovateľa.
Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na
predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
Záujemcovia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných
údajov v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel
prerokovania rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže s jeho zverejnenia a na účel uzavretia
zmluvy
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy.
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Ponuky v zalepenej obálke označenej heslom: „Verejná obchodná súťaž na prevod majetku
obce - „Neotvárať“ doručiť na podateľňu Obecného úradu v Rúbani najneskôr v lehote do
12.00 h dňa ...........2012.
Oznámenie o vybranom návrhu oznámi vyhlasovateľ písomne a zverejní na úradnej tabuli
obce a oficiálnej webovej stránke obce www.obecruban.sk do ................ 2012
Ostatné podmienky súťaže a bližšie informácie u starostky obce, telefonický kontakt:
035/6426876.
15/ Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
Bytkomfort Nové Zámky má spaľovňu len na drievnu štiepku, spaľuje na vykurovanie
len čistú drevnú hmotu – odpoveď na dopyt poslanca Štefana Juhásza v súvislosti so
zberom respektíve využitím starého vyradeného nábytku
- dňa 30.8.2012 účasť na stretnutí regionálneho združenia ZMOSu (v budúcom období
majú byť podporované z fondov EÚ len veľké mestá a združenia, pripravuje sa nový
zákon o odpadoch, ktorý bude mať nepriaznivý dopad na poplatky za uloženie TKO,
upozornenie v súvislosti s oznamovacou povinnosťou a platenia poplatkov pre
SOZA)
- rokovanie so zástupcom Priemyselného parku Štúrovo – pravdepodobne od jari 2013
bude vyriešený problém s likvidáciou bioodpadu
- Roman Kliment absolvoval školenie organizované Okresným riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru Nové Zámky a získal osvedčenie o odbornej
spôsobilosti v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Na základe tejto skutočnosti
starostka obce predložila návrh na uznesenie, a to:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané OR HaZZ NZ pre Romana Klimenta,
dátum narodenia 07.05.1973, Rúbaň č. 245, o tom, že spĺňa predpoklady odbornej
spôsobilosti podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. a
§ 24 Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z o hasičských jednotkách
Schvaľuje a menuje
do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru Romana Klimenta, dátum narodenia
07.05.1973, Rúbaň č. 245 dňom 25.09.2012
-

Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
obecného zastupiteľstva
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. 161 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané OR HaZZ NZ pre Romana Klimenta,
dátum narodenia 07.05.1973, Rúbaň č. 245, o tom, že spĺňa predpoklady odbornej
spôsobilosti podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. a
§ 24 Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z o hasičských jednotkách
2. S c h v a ľ u j e a m e n u j e
do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru Romana Klimenta, dátum narodenia
07.05.1973, Rúbaň č. 245 dňom 25.09.2012
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Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov o možnosti vyčistenia
poľných ciest od prestarnutých a vyschnutých stromov. Dotknuté lokality boli
prekontrolované zástupcom ŠOP SR, ktorý odporúča obci výrub týchto stromov. O kontrole
bol spísaný záznam.
Starostka obce podala návrh na uznesenie, a to v znení:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Záznam napísaný dňa 24.09.2012 v kancelárii Obecného úradu v Rúbani pri príležitosti
prejednania žiadosti o výrub stromov zaprotokolovaný pod evidenčným číslom 1364/2012.
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec - dopyt na možnosť čistenia poľných ciest obyvateľmi obce
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce - výrub stromov rieši zákon o ochrane prírody,
fyzická respektíve právnická osoba musí podať žiadosť o súhlas na výrub stromov
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené na rokovaní
obecného zastupiteľstva
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/1
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 162 zo dňa 24.09.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Záznam napísaný dňa 24.09.2012 v kancelárii Obecného úradu v Rúbani pri
príležitosti prejednania žiadosti o výrub stromov zaprotokolovaný pod evidenčným
číslom 1364/2012.
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec - v materskej škole je plný počet detí, dopyt na možnosť
prijatia ďalšieho dieťaťa
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová pokračovala v informovaní poslancov:
- rokovanie združenia miest a obcí Dvory a okolie, kde zastupoval Ing. Bolya, ohľadne
programu LEADER, uskutočnili sa voľby do jednotlivých orgánov občianskeho
združenia
- vykonali sa revízie plynových kotlov a zariadení vo všetkých budovách obce, do
31.12. 2012 treba odstrániť nedostatky
- plánujeme podať žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond v súvislosti
s rekonštrukciou budovy materskej školy a kultúrneho domu
- dňa 18.09.2012 účasť na školení RVC Nitra ohľadne rozpočtových pravidiel
a súčasne zúčtovanie dotácie vo výške 400 EUR na Nitrianskom samosprávnom kraji,
ktorá bola poskytnutá na kultúru
- rokovanie so Slovenskou autobusovou dopravou Nové Zámky, a.s. ohľadne
zabezpečenia osobnej autobusovej dopravy pre obyvateľov obce Rúbaň pre obdobie
platnosti 2012/2013
- uskutoční sa rokovanie s riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
OZ Nové Zámky v súvislosti so zriadením nových vodomerných šácht
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
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Štefan Juhász, poslanec:
- informovať občanov o výsledku rokovania so zástupcom vodární, aby nechodili
jednotlivo
- dopyt na zabezpečenie zberu odpadu, ktorý sa nedá kompostovať napr. orechové lístie
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – dopyt vo veci dobrovoľnej stráže
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce - zriadenie dobrovoľnej stráže sa môže zabezpečiť
len v súčinnosti s policajným orgánom
16/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia:

Štefan Juhász
JUDr. Marta Kamonczová

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

