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Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 30. marca 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2011
Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2011
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2011
Rôzne
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. Zoltána Tamašeka a Ing. Ladislava Bolyu. Zápisnica zo sedemnásteho zasadnutia
je predložená k nahliadnutiu.
3/ Voľba návrhovej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová navrhla za členov návrhovej komisie Štefana
Juhásza, Ing. Flóriána Jávorku a Ing. Ladislava Bolyu.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
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4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Rúbaň za rok 2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom C.
Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová uviedla, že stanovisko je vypracované podľa § 18f
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – dopyt k bežným príjmom
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – audit sa uskutoční dňa 4.4.2012, výročná správa je
pripravená na schválenie audítorom
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. 130 zo dňa 30.03.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rúbaň za rok
2011
5/ Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2011, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom D. Obec po skončení rozpočtového roka je povinná
spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce v zmysle § 16 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Záverečný účet bol
predložený na verejnú diskusiu dňa 5.3.2012, a to vyvesením na úradnú tabuľu obce
a oficiálnu webovú stránku obce.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
Počas rokovania bod/5 sa dostavila na zasadnutie obecného zastupiteľstva poslankyňa JUDr.
Marta Kamonczová, ktorá svoj oneskorený príchod ospravedlnila plnením si pracovných
povinností u svojho zamestnávateľa.
V diskusii vystúpili:
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – reštrikčné opatrenia mali zmysel, poďakovala všetkým
prítomným za dobré výsledky
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k nevysporiadanému VH (výsledku hospodárenia)
z predchádzajúcich rokov, otázka smerovaná hlavnému kontrolórovi obce ohľadne poplatku
za komunálne odpady, či sa už urobili kroky v tomto smere
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Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – najväčšie nedoplatky sa kumulujú už niekoľko rokov
u tých istých poplatníkov, vymáhanie sa vykonáva exekúciami (zrážky zo mzdy, zrážky
z dôchodku)
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. 131 zo dňa 30.03.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2011 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“
6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál - Správa hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2011,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Hlavná kontrolórka obce, Marta Zubnárová
konštatovala, že hlavný kontrolór je povinný obecnému zastupiteľstvu predložiť správu
o kontrolnej činnosti za uplynulý rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Poslancom bol
v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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. 132 zo dňa 30.03.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra obce Rúbaň za rok 2011
7/ Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že obchodná spoločnosť
AQUASPIŠ spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves doručila dňa 15.3.2012
na obecný úrad Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2005-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho
majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a v zmysle zákona č. 394/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z..
Jedná sa o obchodnú spoločnosť, ktorá je zatiaľ prevádzkovateľom obecného verejného
vodovodu. Dodatok sa má dotknúť zvýšenia mesačnej ceny za prevádzkovanie verejného
vodovodu, a to zo súčasného mesačného poplatku, ktorý je vo výške 49,75 EUR bez DPH na
80 EUR bez DPH. Nakoľko už v blízkej budúcnosti prevádzkovateľom obecného verejného
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vodovodu bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, uzavretie citovaného dodatku zo strany obce ako vlastníka je irelevantné.
Na základe týchto aspektov starostka obce vzniesla návrh na uznesenie, a to takto:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani neschvaľuje Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2005-V doručený
obchodnou spoločnosťou AQUASPIŠ, spol. s r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves.
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“ = 4/0/1
U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 133 zo dňa 30.03.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. N e s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2005-V doručený obchodnou spoločnosťou AQUASPIŠ,
spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves.
Na základe skutočnosti, že obec Rúbaň pristúpila k zmene prevádzkovateľa obecného
verejného vodovodu a nová zmluva je už predložená na schválenie predstavenstvu
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
starostka obce vzniesla návrh na uznesenie, a to takto:
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani poveruje starostku obce vypovedaním Zmluvy
o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách uzatvorenej dňa 1.3.2005 medzi vlastníkom: Obec
Rúbaň a prevádzkovateľom: AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová
Ves v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.12.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 21.4.2008 ihneď po
schválení zmluvy s novým prevádzkovateľom obecného verejného vodovodu.
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. 134 zo dňa 30.03.2012
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. P o v e r u j e
starostku obce vypovedaním Zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
uzatvorenej dňa 1.3.2005
medzi vlastníkom: Obec Rúbaň a prevádzkovateľom:
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves v znení dodatku č. 1
zo dňa 1.12.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 21.4.2008 ihneď po schválení zmluvy s novým
prevádzkovateľom obecného verejného vodovodu.
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Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala tieto informácie:
-

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava vydalo
Rozhodnutie o cene dodávky pitnej vody verejným vodovodom
dňa 21.3.2012 bola kompetentnými zamestnancami Obvodného úradu Nové Zámky
vykonaná kontrola vedenia matričnej agendy, nedostatky zistené neboli
dňa 12.3.2012 bol vykonaný štátny zdravotný dozor zariadenia verejný vodovod diaľkovod, nedostatky neboli zistené.
dňa 8. 2. 2012 sa konal zápis detí do 1. ročníka základnej školy, v školskom roku
2012/2013 by mali navštevovať 1. ročník štyria žiaci
oznámenie riaditeľky ZŠ o účasti a dosiahnutých výsledkoch našich žiakov
v recitačných súťažiach
na školský rok 2012/2013 je do materskej školy zapísaných 20 detí
Vyšší územný celok v Nitre schválil pre našu obec 2 dotácie, a to na projekt pod
názvom „Divadelná jeseň obce Rúbaň“ dotáciu vo výške 200 EUR a na projekt pod
názvom „Deň obce občanov v Rúbani“ dotáciu vo výške 400 EUR
Pozvánka partnerskej obce Dömsöd na obecné slávnosti v termíne 27.4. až 29.4.2012
zo strany občanov je dopyt na faxovanie, táto služba zo strany obce nie je
zakomponovaná do cenníka služieb obce Rúbaň
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:

Ing. Flórián Jávorka, poslanec: ako štatutárny zástupca obchodnej spoločnosti Vienna DC,
a.s., Kukučínova 22, Bratislava informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že spoločnosť má
záujem o odkúpenie pozemku v areáli „ Kaštieľa“, ktoré je vlastníctvom obce. Požiadal
obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie sa k tejto veci.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce pripomenula, že obec pri predaji svojho majetku
musí striktne dodržiavať zákon o majetku obcí. V danej veci by pravdepodobne išlo o priamy
predaj, to znamená, že obec si bude musieť dať vypracovať znalecký posudok.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslanecký zbor vo veci
obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie nehnuteľností. Jedná sa o stavbu pod súpisným
číslom 291 a pozemky vedené na LV č. 1, parcela číslo 214/1. Do podateľne obce bol
v určenej lehote doručený jeden návrh, a to Ing. Zoltánom Tamašekom, bytom Rúbaň č. 23.
Na vyhodnotenie návrhov bola zriadená komisia v zložení: Ing. Ladislav Bolya, Ing. Flórián
Jávorka, Štefan Juhász, JUDr. Marta Kamonczová, Marta Zubnárová.
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec sa vyjadril k problému odchytu psov, bude potrebné
vlastníkov psov po upozornení sankcionovať. V prípade týrania zvierať je možné na vlastníka
psa podať trestné oznámenie.
Štefan Juhász, poslanec sa taktiež vyjadril ku škodám, ktoré obyvateľom spôsobujú psy. Je
potrebné zaškoliť zamestnancov na odchyt psov. Zvážiť, čo je lacnejšie.
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce sa vyjadrila, že k danej problematike odchytu psov
vypracuje na najbližšie zasadnutie správu a poprosila poslancov o predloženie návrhov na
riešenie tejto situácie.
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Štefan Juhász, poslanec interpretoval verbálnu žiadosť pani Margity Esekovej vo veci
predaja nehnuteľnosti, ktorá je jej vlastníctvom (jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú v minulosti
využívali záhradkári na výkup zeleniny a ovocia). Podľa jeho názoru, by obec mohla tento
priestor využívať na skladovanie.
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová pokračovala v informovaní poslancov:
-

5. marca 2012 našu obec navštívili zamestnanci Červeného kríža a vyjadrili
spokojnosť s našimi darcami krvi
6. marca 2012 sa konalo posedenie so staršími občanmi ohľadne spísania kroniky
organizované komisiou pre kultúru a šport
účasť na prednáške – používanie dvojjazyčných dokladov, dokumentov
18. marca 2012 sa v budove kultúrneho domu konala oslava z príležitosti výročia
revolúcie 1848 – oslava 15. marec
Zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra vykonali v našej
obci kontrolu funkčnosti hydrantov,
22. marca 2012 sa uskutočnil v obci zber konárov
24. marca 2012 sa v kultúrnom dome konalo zhromaždenie obyvateľov obce
26. marca
2012 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava
refundovaná platba DPH, platba bola ihneď použitá na splátku úveru prijatého
v súvislosti s projektom pod názvom „Úprava verejného priestranstva v obci Rúbaň“
právna zástupkyňa našej obce, pani JUDr. Helena Kontrola pripravila materiál vo
veci vypísania výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy a na pozíciu
riaditeľa materskej školy

Štefan Juhász, poslanec – navrhol obhliadku chotára za účelom zistenia, kde sa presne
nachádzajú pozemky vo vlastníctve našej obce, táto obhliadka by sa dala zužitkovať
v prípade predaja obecných pozemkov
Ing. Flórián Jávorka, poslanec – je potrebné mať presné predstavy v prípade predaja
obecných nehnuteľností
22/ 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:

Ing. Zoltán Tamašek
Ing. Ladislav Bolya

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

