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Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 25. marca 2011 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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rúbaň na rok 2011
a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013
5. Rozpočet obce Rúbaň na rok 2011
6. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2011 na vydanie Prevádzkového poriadku
verejného ihriska nachádzajúceho sa pri Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským
8. Schválený projekt „Úprava verejných priestranstiev v obci Rúbaň“ - správa
9. Spoločný rozvoj infraštruktúry a vytvorenie základov pre možnosti cezhraničnej práce na
diaľku (skrátený názov: „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“)
10. Bloková pokuta vo výške 25 € uložená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so
sídlom v Nových Zámkoch
11. Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
12. Rôzne
13. Záver
1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Štěpánka Zacharová,
starostka obce.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedujúca určila za zapisovateľku Helenu Kanyicskovú a za overovateľov zápisnice
určila Ing. Ladislava Bolyu a Štefana Juhásza. Zápisnica zo štvrtého zasadnutia je predložená
k nahliadnutiu.
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3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie. Ing.
Ladislava Bolyu, Ing. Zoltána Tamašeka a JUDr. Martu Kamonczovú.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
Pred začatím rokovania k bodu 4/ sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva aj
piaty poslanec, Ing. Flórián Jávorka.
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011
a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Rúbaň na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom C. Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová uviedla, že
stanovisko je vypracované v zmysle § 18f zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov. 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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 34 zo dňa 25.03.2011
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 bežného rozpočtu obce Rúbaň na rok
2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013
5/ Rozpočet obce Rúbaň na rok 2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál pod názvom Rozpočet obce Rúbaň na rok 2011
s návrhom uznesenia a s dôvodovou správou, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom D.
Prílohou materiálu bol aj návrh bežného rozpočtu príjmov Obce Rúbaň na roky 2011 – 2013 a
Návrh bežného rozpočtu výdavkov obce Rúbaň na roky 2011 – 2013. Poslancom poskytla
informácie o 1. zasadnutí Komisie pre financie, ktorej sa zúčastnila spolu s prednostkou obce.
Návrh rozpočtu na roky 2011 - 2013 bol vypracovaný v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Príjmová časť rozpočtu na rok 2011 je v porovnaní
s dosiahnutými príjmami v roku 2010 priaznivejšia. Obec očakáva v porovnaní s rokom 2010
navýšenie príjmov z dôvodu zvýšenia výberu daní, zvýšenia súm podielových daní a z predaja
majetku. Obce sú povinné zostavovať viacročný rozpočet, najmenej na obdobie troch rokov.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová poznamenala, že na 3. zasadnutí obecného
zastupiteľstva boli predmetom rokovania aj žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry
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a športu na území obce Rúbaň. Hlavná kontrolórka obce vtedy navrhla, aby o poskytnutí
dotácií bolo rozhodnuté až pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2011. Po dohovore s pánom
Póčom, predsedom Telovýchovnej jednoty FC Rúbaň, starostka obce navrhla poskytnúť na 1.
polrok 2011 dotáciu pre šport vo výške 595 €. Jedná sa o sumu potrebnú na vykrytie
potrebných nákladov v súvislosti so súťažou nášho futbalového dorastu.
V diskusii vystúpil poslanec:
Ing. Zoltán Tamašek – súhlasí s poskytnutím dotácie pre Telovýchovnú jednotu FC Rúbaň vo
výške 595 € na prvý polrok
Štefan Juhász – navrhovanú čiastku odobrať z čiastky plánovanej na verejnú zeleň, príp.
verejné osvetlenie
Ing. Štěpánka Zacharová – existuje už viac dodávateľov elektrickej energie, boli urobené
kalkulácie, na verejné osvetlenie má obec uzavretú veľmi výhodnú zmluvu
Ing. Ladislav Bolya – navrhuje dotáciu na šport vykryť z položky kultúrne podujatie
Ing. Flórián Jávorka – je potrebné poskytnúť dotáciu pre šport, rozpočet možno v priebehu
roka upraviť
Ing. Štěpánka Zacharová – požadovanú čiastku vo výške 595 € zakomponovať na položku
0810 pre šport na úkor položky vnútorná správa 01116, so žiadosťou o poskytnutie dotácie
doručenej organizáciou Csemadok je možné sa zaoberať až v druhom polroku
Štefan Juhász – pýtal sa na to, či mal niekto pripomienky k vyvesenému návrhu rozpočtu
obce
Ing. Štěpánka Zacharová – neboli žiadne námety a pripomienky zo strany občanov
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 doplnené o poskytnutie dotácie pre Telovýchovnú jednotu FC Rúbaň
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 35 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na §
9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2011 až 2013
6/ Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej
kontroly, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Hlavná kontrolórka obce, Marta
Zubnárová uviedla, že správa je vypracovaná na základe úlohy uloženej obecným
zastupiteľstvom zo dňa 25.02.2011 v súvislosti s návrhom na odpredaj nehnuteľnosti.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász: - z dôvodu, že v správe o vyčíslení nákladov neboli zahrnuté aj mzdové
náklady sa opýtal hlavnej kontrolórky, či sa dopytovala u zamestnancov na to, koľko hodín
odpracovali pri opravách na spomínanej nehnuteľnosti, ďalej sa poslanca Ing. Jávorku
(bývalého starostu) opýtal, kde sa farba Granopor použila, keď je evidentné, že na
spomínanej nehnuteľnosti sa žiadna farba nepoužila a náklady za farbu sú zaúčtované
v súvislosti s opravami vykonanými na tejto nehnuteľnosti
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Marta Zubnárová – otázku vo veci odpracovaných hodín zamestnancom obce nepoložila
Ing. Flórián Jávorka – na otázku, kde bola farba Granapor použitá, teraz nevie dať
odpoveď, treba pozrieť doklady
Ing. Štěpánka Zacharová – 2 možnosti existujú, a to odpredať nehnuteľnosť respektíve ju dať
do prenájmu. Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade priameho predaja je potrebný
znalecký posudok
Ing. Zoltán Tamašek – rekonštrukcia tejto nehnuteľnosti už dávno mala byť ukončená a mala
byť daná do prenájmu, čo sa však nestalo. Dom pani Kolarovskej je tiež vo veľmi zchátralom
stave.
Ing. Flórián Jávorka – keď je možnosť, tak on je za odpredaj nehnuteľnosti
JUDr. Marta Kamonczová - navrhuje dať vyhotoviť znalecký posudok a potom odpredať
nehnuteľnosť
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 dohodnuté na rokovaní.
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 36 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra obce Rúbaň
2. O d p o r ú č a
Starostke obce dať vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosť – rodinným dom
súpisné číslo 157.
7/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2011 na vydanie Prevádzkového
poriadku verejného ihriska nachádzajúceho sa pri Základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 na vydanie
Prevádzkového poriadku verejného ihriska nachádzajúceho sa pri Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré tvorí prílohu zápisnice pod písmenom F.
V zmysle § 6 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo
veciach územnej samosprávy sa vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“). Návrh
VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 9.3.2011. VZN upravuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na verejnom ihrisku určených pre deti a mládež
ako aj práva a povinnosti obce Rúbaň, ktorá ihrisko prevádzkuje. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász – mal pripomienku k prevádzkovej knihe, ktorá má byť podľa návrhu
umiestnená u riaditeľky základnej školy, ako sa bude riešiť prevádzka viacúčelového ihriska
po pracovnej dobe
Ing. Štěpánka Zacharová – užívanie viacúčelového verejného ihriska je potrebné nahlásiť
vopred
Ing. Flórián Jávorka – aj inde sa to robí organizovane a vopred sa zahlasuje termín využitia
ihriska
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Ing. Zoltán Tamašek - mohli by sme vymenovať osobu, ktorá by zodpovedala za poriadok
Ing. Štěpánka Zacharová – viacúčelové verejné ihrisko v pracovné dni do 15.30 h je
prístupné pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ a MŠ, pre verejnosť je prístupné až po tejto dobe
do 21.00 h, za správcu tohto ihriska bude stanovený zamestnanec obce. Vychádzajúc
z pripomienky poslanca pána Štefana Juhásza navrhla, aby boli zavedené dve prevádzkové
knihy, a to takto:
- Prevádzková kniha č. 1, súčasťou ktorej je aj evidencia úrazov bude umiestnená
u riaditeľky základnej školy
- Prevádzková kniha č. 2 bude umiestnená u správcu viacúčelového ihriska.
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 písomných
podkladoch doplnené návrhom vneseným na rokovaní poslancom Štefanom Juhászom a Ing.
Štěpánkou Zacharovou, starostkou obce.
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 37 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2011 na vydanie Prevádzkového
poriadku verejného ihriska nachádzajúceho sa pri Základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským
8/ Schválený projekt: „Úprava verejných priestranstiev v obci Rúbaň“
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Schválený projekt: „Úprava verejných priestranstiev
v obci Rúbaň“.
Starostka obce predložila poslancom správu – genézu všetkých úkonov vykonaných
v súvislosti s projektom „Úprava verejných priestranstiev v obci Rúbaň“. Správa tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom G.
Správa obsahuje podrobný rozpis rokovaní, telefonátov ohľadne žiadosti o poskytnutie úveru
s Dexia bankou, pobočka Komárno. Žiadosť bola Dexia bankou zamietnutá. Ďalšie rokovania
o poskytnutie úveru boli s OTP bankou a.s. a Slovenskou sporiteľňou , a.s.. Aj týmito
bankami bola žiadosť o poskytnutie úveru zamietnutá. Dôvodom zamietnutia je tá
skutočnosť, že naša obec je nefinancovateľná z dôvodu vysokej zadlženosti a výrazného
poklesu podielových daní.
Ďalej informovala o prácach, ktoré zhotoviteľ vykonal k 25.3.2011.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia.
V diskusii vystúpili:
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová sa opýtala poslanca Ing. Flóriána Jávorku, z akého
dôvodu zhotoviteľ diela robí demontáž okraja spevnenej plochy na trhovisku, práce sa robia
opačne.
Ing. Flórián Jávorka – nemá informácie o tom, že sa robí demontáž
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 = 5/3
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Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 38 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu starostky obce pod názvom „Informácie o implementácii schváleného
projektu: Úprava verejných priestranstiev v obci Rúbaň“
9/ Spoločný rozvoj infraštruktúry a vytvorenie základov pre možnosti cezhraničnej
práce na diaľku (skrátený názov: „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o tom, že združenie Dvory a okolie – združenie obcí má schválený projekt
„Spoločný rozvoj infraštruktúry a vytvorenie základov pre možnosti cezhraničnej práce na
diaľku“ (skrátený názov: „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“). Projekt bol schválený
v roku 2010, implementovať sa začal 1.10.2010 a má trvať 15 mesiacov, t.j. do 31.12.2011.
V projekte sú partnermi mesto Örkény v Maďarsku a obec Svodín. Z dôvodu, že obec Svodín
vystupuje ako partner v oblasti práce na diaľku, je jediným ručiteľom potrebného úveru.
Nakoľko však úver má byť poskytnutý združeniu: Dvory a okolie – združenie obcí, každý
člen združenia t.j. každá obec musí podpísať Patronátne vyhlásenie. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Štěpánka Zacharová obce požiadala Ing. Flóriána Jávorku, aby podal bližšie informácie
ohľadne tohto projektu
Ing. Flórián Jávorka – v krátkosti informoval o tomto projekte, viac informácií je uložených
na webovej stránke 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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 39 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Schválený projekt združenia: Dvory a okolie – združenie obcí pod názvom „Spoločný
rozvoj infraštruktúry a vytvorenie základov pre možnosti cezhraničnej práce na
diaľku“ (skrátený názov: „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“)
2. S c h v a ľ u j e
aby Obec Rúbaň ako člen združenia: Dvory a okolie – združenie obcí dala súhlas na
poskytnutie úveru pre Dvory a okolie – združenie obcí vo výške 25 000,00 EUR
(slovom dvadsaťpäťtisíc eur) od Dexia banky Slovensko a.s. ako veriteľa na
financovanie projektu „Spoločný rozvoj infraštruktúry a vytvorenie základov pre
možnosti cezhraničnej práce na diaľku“, kde ručiteľom úveru bude Obec Svodín,
zastúpená starostom obce, JUDr. Attilom Szászom.
3. S c h v a ľ u j e
aby starostka obce Rúbaň, Ing. Štěpánka Zacharová v mene obce Rúbaň podpísala
PATRONÁTNE VYHLÁSENIE, že obec Rúbaň ako člen združenia: Dvory a okolie –
združenie obcí bezvýhradne súhlasí s poskytnutím úveru pre Dvory a okolie –
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združenie obcí vo výške 25 000,00 EUR od Dexia banky Slovensko a.s. ako veriteľa,
kde ručiteľom úveru bude Obec Svodín, zastúpená starostom obce, JUDr. Attilom
Szászom.
10/ Bloková pokuta vo výške 25 € uložená Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov o tom, že Regionálny
úrad zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch vykonal dňa 11.2.2011 výkon štátneho
zdravotného dozoru u verejného vodovodu, prevádzkovateľom ktorého je Obec Rúbaň.
Fotokópia záznamu tvorí prílohu zápisnice pod písmenom H. Vykonaným štátnym
zdravotným dozorom boli zistené nedostatky – nebola sledovaná kvalita vody v zmysle
ustanovenia NV SR č. 354/2006 Z. z.. Za zistený nedostatok bola starostke obce uložená
bloková pokuta v hodnote 25 €, ktorú menovaná zaplatila vlastnými finančnými
prostriedkami. Ako doklad o zaplatení sú k návrhu uznesenia priložené bloky na pokuty
v počte 5 ks (á 5 €/ks). 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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 40 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Preplatenie blokovej pokuty vo výške 25 €, ktorá bola uložená starostke obce Rúbaň
Regionálnym úradom zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
11/ Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bola doručená žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady,
ktorá tvorí prílohu zápisnice pod písmenom I. Žiadosť doručila, fyzická osoba, pán farár
ICDr. Vadkerti István PhD dňa 25.02.2011 na obecný úrad. Miestny poplatok môže obec
odpustiť v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008. Dôvod uvedený
žiadateľom o odpustenie v platnom všeobecne záväznom nariadení nie je ustanovený a z toho
dôvodu nie je možné na rok 2011 miestny poplatok za komunálne odpady odpustiť.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász – pri vypracovaní nového všeobecne záväzného nariadenia obce použiť
žiadosť ako podklad na jeden z dôvodov odpustenia poplatku.
Ing. Štěpánka Zacharová – plánujeme predložiť návrh nového znenia všeobecne záväzného
nariadenia obce obecnému zastupiteľstvu už v mesiaci september.
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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/1
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 41 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť doručenú fyzickou osobou: ICDr. Vadkerti István PhD, 941 36 Rúbaň č. 4 vo
veci odpustenia miestneho poplatku za komunálne odpady a zaprotokolovanú
v registratúrnom denníku pod evidenčným číslom 297/2011
2. U k l a d á
Zamestnankyni obce, pani Helene Kanyicskovej vybaviť žiadosť o odpustenie
miestneho poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku a platného všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008
Termín: ihneď
12/ Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala poslancom tieto informácie:
-

V zmysle čl. 7 ods. 5 zákona o verejnom záujme je starosta obce povinný podať
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov do 30 dní odo dňa,
keď sa ujal funkcie a počas jeho výkonu do 31. marca za predchádzajúci kalendárny
rok. Ako starostka obce doručila toto oznámenie do podateľne obce v zákonnej lehote.
Prílohou oznámenia má byť aj potvrdenie o podaní daňového priznania, ktoré musí
kompetentná osoba predložiť do konca apríla 2011. Splnenie povinností prehodnotí
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Nakoľko komisiu majú tvoriť poslanci obecného zastupiteľstva navrhla zriadiť
komisiu v zložení:
Ing. Ladislav Bolya – predseda komisie
Ing. Flórián Jávorka – člen komisie
Štefan Juhász – člen komisie
JUDr. Marta Kamonczová – člen komisie
Ing. Zoltán Tamašek – člen 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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 42 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
V zmysle čl. 7 odsek 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zložení: Ing. Ladislav Bolya – predseda
Ing. Flórián Jávorka – člen
Štefan Juhász - člen
JUDr. Marta Kamonczová – člen
Ing. Zoltán Tamašek – člen
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-

Starostka obce predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Zápisnicu zo dňa
22.3.2011 z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie, územné plánovanie
a dopravu, v ktorej predseda komisie Ing. Flórián Jávorka konštatoval, že základné
dokumenty, štatút, rokovací poriadok komisie nie sú prijaté, preto žiada pripraviť
návrh na uznesenie v tomto smere.
V diskusii vystúpili:
Ing. Flórián Jávorka – pýtal sa na to, či bude štatút a rokovací poriadok komplexný, alebo je
to v kompetencii komisií, žiada doplniť počet členov jeho komisie na 5
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce sa v tejto veci dopytovala na Regionálnom
vzdelávacom centre Nitra, u pani JUDr. Helene Spišiakovej, ktorá je gestorom na zákon
o obecnom zriadení. Činnosť komisií má byť zapracovaná do Štatútu obce. Komisie, ak chcú
môžu mať aj svoje samostatné rokovacie poriadky a štatúty, zákonu o obecnom zriadení to
neodporuje.
Ing. Ladislav Bolya – veľa sa zaoberáme s komisiami, nakoľko ovplyvnila komisia pre
financie zostavenie návrhu rozpočtu
Štefan Juhász – komisia sa dopodrobna zaoberala zostavením návrhu rozpočtu
Ing. Štěpánka Zacharová – komisie sú dôležité, pomocou nich je možné do činnosti
samosprávy zapojiť čo najviac občanov 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 uvedené na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 3/0/2
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 43 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. U k l a d á
Vypracovať základné dokumenty komisie pre výstavbu, životné prostredie, územné
plánovanie a dopravu (štatút a rokovací poriadok komisie) predsedovi komisie Ing.
Flóriánovi Jávorkovi
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vnesené poslancom Ing.
Flóriánom Jávorkom na rokovaní
Prítomnosť/kvórum = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 44 zo dňa 25.03.2011
1. S c h v a ľ u j e
Rozšírenie členov komisie pre výstavbu, životné prostredie, územné plánovanie
a dopravu na 5 členov s tým, že mená štvrtého a piateho člena predseda komisie
predloží na najbližšie zasadnutie.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová v ďalšom informovala:
- Obec už vydala platobné výmery na daň z nehnuteľnosti pre najväčších daňovníkov.
Platby z daní sa použijú na úhradu záväzkov evidovaných voči Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava.
V rámci rôzneho ďalej vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek – informoval o tom, že poprosil Mgr. Rozáliu Kocsisovú o vedenie
obecnej kroniky, ktorá by obecnú kroniku spracovávala doma, kronika nebola vedená skoro
30 rokov
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Ing. Flórián Jávorka – podľa jeho vedomia k vedeniu kroniky je potrebné mať určité
školenie, kroniku možno písať iba v priestoroch obecného úradu. Snaha viesť kroniku bola,
ale nebola dotiahnutá do konca práve z týchto dôvodov. Zápisy o oslavách 25.,50. výročia
sobáša sú dodnes zaznamenané.
Štefan Juhász – poslanci obecného zastupiteľstva majú možnosť pozrieť sa do záznamov,
ktoré sa majú zapísať do kroniky
Imrich Petrík, neposlanec – kronika má byť vedená po slovensky, v minulom období obecné
zastupiteľstvo schvaľovalo text, ktorý sa zapísal do kroniky, kronika musí spĺňať určité
obsahové náležitosti
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce navrhla, že vo veci vedenia obecnej kroniky zistí
všetky potrebné záležitosti.
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 = 5/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 5/0/0
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 45 zo dňa 25.03.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. O d p o r ú č a
Starostke obce, aby zistila všetky potrebné veci, záležitosti a spôsob vedenia kroniky
obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová ďalej informovala obecné zastupiteľstvo:
- o schválenej žiadosti Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja o zabezpečenie
autobusového spojenia z Rúbane do Strekova, železničná stanica v skorých ranných hodinách
počas soboty, nedele a štátom uznaných sviatkov dňom 01.04.2011
- o žiadosti pani Mgr. Marty Daňovej vo veci vysporiadania pozemku pred jej rodinným
domom súpisné číslo 35 (približne sa jedná o 1 ár), ktoré je v jej osobnom vlastníctve, avšak
obec v sedemdesiatych rokoch na tento pozemok uložila chodník
Ing. Flórián Jávorka – kto by zaplatil geometrický plán
Ing. Štěpánka Zacharová – nakoľko chyba nastala na strane obce, náklady za vyhotovenie
geometrického plánu by mala znášať obec
- Pozvánka z partnerskej obce Dömsöd na tradičné dni Dömsödu, ktoré sa konajú v máji
- mali by sme stanoviť aj termín konania obecných dní v našej obci
Ing. Flórián Jávorka – pri stanovení termínu dní obce je potrebné zohľadniť termín obecných
dní v susedných dedinách
Ing. Zoltán Tamašek – bol poverený, aby ako predseda komisie pre kultúru, šport a cirkev na
najbližšie zasadnutie predložil návrh termínu konania obecných dní, navrhol zorganizovať
súťaž „pekný dvor, poriadny dom“, ktorá by bola vyhodnotená na obecných dňoch, navrhol
zorganizovať súťaž fotografií s tematikou naša obec, uskutočniť výstavu fotografií pani
Šámšonovej
Štefan Juhász – kto je vlastníkom časti ulice pred domom a kto je zodpovedný za jeho
udržiavanie
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Ing. Štěpánka Zacharová – oceňuje návrh poslanca Ing. Zoltána Tamašeka ohľadne súťaže,
čo sa týka dopytu pána poslanca, Štefan Juhásza vo veci vlastníctva pozemku pred domom,
jedná sa o verejné priestranstvo, vlastníkom ktorého je obec, ale obyvateľ obce je povinný
podľa zákona o obecnom zriadení okrem iného udržiavať poriadok v obci
Ing. Ladislav Bolya – vyzvať obyvateľov na udržiavanie poriadku pred domami
Štefan Juhász:
- dopyt k organizácii obecných dní, v prípade podávania guláša zohľadniť kto ako platil
dane, darovať lístok na guláš obyvateľom, ktorí voči obci nemajú podlžnosti, daruje
svoju štvrťročnú poslaneckú odmenu na tento účel
- nepovažuje za dobrý nápad, že zber elektronického odpadu bol na dvore Rúbanky
s.r.o., lepšie by bolo vyložiť odpad pred dom, lebo starší ľudia majú problém
s odvozom
Ing Štěpánka Zacharová – firma Brantner s.r. o odváža separovaný odpad zadarmo, kým
druhá firma účtuje za odvoz, treba zvážiť v našej situácii, čo je výhodnejšie
Ing. Zoltán Tamašek – potrebné riešiť spevnenie cesty pri dome súp. č. 158
Štefan Juhász:
- navrhuje odpojiť na 1 hodinu verejné osvetlenie a sledovať akú úsporu tým obec
dosiahne,
- riešiť odvod zrážkovej vody, opraviť strechu požiarnej zbrojnice, strechu kultúrneho
domu,
- použiť dlažbu, ktorá sa demontuje z verejného priestranstva, pozor na krádež dlažieb,
- potrebná výmena hojdačiek a preliezačiek na dvore materskej školy
- keď sa poslanec zriekne odmeny, on rozhoduje o tom, na aký účel sa použije,
- treba vyznačiť miesta, kde sú uložené hydranty lebo ani požiarnici nevedia, kde
presne sú uložené
Ing. Ladislav Bolya – dlažbu uložiť na jedno miesto, obec ju potom využije podľa uváženia,
zorganizovať brigádu na čistenie jarkov
Ing. Štěpánka Zacharová:
- opravám na kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici a na ostatných obecných budovách
sa obec bude ihneď venovať ako náhle bude disponovať potrebnými financiami
- organizácia Csemadok vypracovala projekt, ktorý keď bude úspešný, vyrieši výmenu
hojdačiek a preliezačiek na dvore materskej školy,
- odvod zrážkovej vody treba riešiť komplexne,
JUDr. Marta Kamonczová:
- Charita nevylučuje spoluprácu s obcou pri využití kaštieľa,
- dopyt ku kúpnopredajnej zmluve č. 1/92 uzatvorenej medzi Obecným úradom v Rúbani
a Slovenskou katolíckou charitou
Ing. Flórián Jávorka – kúpnopredajná zmluva č. 1/92 je zámenná zmluva,
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce: obec v tejto veci môže byť iba sprostredkovateľom,
13/ Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúca
poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončila.
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Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia:

Ing. Ladislav Bolya
Štefan Juhász

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

