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Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 16. decembra 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.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rúbaň na rok 2012 a
viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014
5. Rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 - 2014
6. Programový rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 - 2014
7. Návrh na úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2011
9. Zmluva o zriadení vecného bremena
10. Dodatok k zmluve č. 404/3783/2002 o poskytnutí podpory vo forme úveru uzatvorenej
dňa 24.9.2002
11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy s
vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Rúbaň Fűr č. 407 za školský rok 2010/2011
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským Rúbaň - ALAPISKOLA, Fűr za školský rok
2010/2011
13. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie
14. Návrh na odpisovanie premlčaných záväzkov /faktúr/
15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným žiadostiam na
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
16. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme bytu
17. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
18. Nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19. Žiadosť o sponzorský príspevok
20. Žiadosť dobrovoľného hasičského zboru Rúbaň
21. Rôzne
22. Záver
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1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Ing. Štěpánka Zacharová,
starostka obce.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predsedujúca určila za zapisovateľku Helenu Kanyicskovú a za overovateľov zápisnice
určila JUDr. Martu Kamonczovú a Ing. Ladislava Bolyu. Zápisnica zo štrnásteho 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 JUDr. Martu Kamonczovú.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 4/0/0
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rúbaň na rok 2012 a
viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014
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 roky 2013-2014, 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 výške finančných výdavkových operácií, ktoré sú
rozpočtované vo výške 58 109 €
Erika Csölleová, prednostka úradu – jedná sa o splácanie úverov v roku 2012, najvyššia
položka vo výške 50 405 € je úver, ktorý bol obcou prijatý na splatenie dane z pridanej
hodnoty za práce súvisiace s projektom „Úprava verejných priestranstiev“
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – výzva na vrátenie dane z pridanej hodnoty príslušným
ministerstvom zatiaľ nebola vypísaná, vypísanie výzvy očakávame v 1. štvrťroku 2012, daň
z pridanej hodnoty by sa mala refundovať z troch štvrtín, po pripísaní tejto čiastky na náš
účet, bude suma použitá na splatenie tohto úveru
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. 100 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. B e r i e n a v e d o m i e
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Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu bežného rozpočtu obce Rúbaň na rok
2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2014
5/ Rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 - 2014
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 – 2014, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom D. Rozpočet obce je základným finančným nástrojom
finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku. Dňa 23.11.2011 sa konalo
zasadnutie komisie pre financie za účasti starostky obce a prednostky obecného úradu,
predmetom ktorého bolo vypracovanie návrhu rozpočtu.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – dopyt k príjmovej rozpočtovanej položke príjmy
z prenajatého majetku, z čoho pozostávajú
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – v tejto položke sú rozpočtované očakávané príjmy
z prenájmu obecných bytov a ostatných obecných budov, napríklad kultúrneho domu
Štefan Juhász, poslanec – podľa čoho dostáva obec podielové dane
Erika Csölleová, prednostka úradu – podiely na daniach v správe štátu, t. j. podielové dane
obce dostávajú v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, výška sa odvíja od počtu obyvateľov v obci, údaj o počte obyvateľov je
čerpaný z posledného platného sčítania ľudu
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. 101 zo dňa 16.12.2011
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 znení neskorších
predpisov rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 -2014
6/ Programový rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 - 2014
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál - Programový rozpočet obce Rúbaň na roky 2012-2014,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom E. Programový rozpočet je zostavený v súlade s
platnými právnymi normami. Programový rozpočet obce na rok 2012 je vyrovnaný, rozdiel
medzi príjmami a výdavkami je 0. 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
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U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Rúbani č. 102 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Programový rozpočet obce Rúbaň na roky 2012 - 2014
7/ Návrh na úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh na úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom F. Erika Csölleová, prednostka obecného úradu
uviedla, že návrh na úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011 je vypracovaný v súlade so
zákonom NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka: – rozpočtované výdavky pre materskú školu sa použili
na kúpu šmýkalky
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k navýšeniu dotácie pre TJ FC Rúbaň vo výške 200 €
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. 103 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na úpravu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2011
8/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.
6/2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom G. V zmysle zákona o miestnych daniach
obec na rok 2012 v porovnaní s ostatnými rokmi zavádza tie isté druhy daní, a to: daň za
nehnuteľnosť, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie
prístroje, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zmena v porovnaní s
doteraz účinným VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je u dane z pozemku (daň z nehnuteľnosti), kde je návrh na
zvýšenie ročnej sadzby pozemkov v časti orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty, a to z 0,38 % na 0,418 %. Poslancom bol v písomných podkladoch
doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:

5

Ing. Štěpánka Zacharová, starostka
- informovala obecné zastupiteľstvo o rokovaní
s najväčšími daňovníkmi dane z pozemkov, ktoré sa uskutočnilo ešte pred vypracovaním
návrhu, podľa vyjadrenia daňovníkov,
zvýšenie ročnej sadzby nebude mať na nich
likvidačný dopad
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. 104 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2011
9/ Zmluva o zriadení vecného bremena
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom H. V súvislosti so zriadením vecného bremena sa obecné
zastupiteľstvo zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 27.5.2011, kedy schválilo Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uznesením č. 61. Poslancom bol v písomných
podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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. 105 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 1297/11/SPPD/CEZ uzavretú medzi
zmluvnými stranami Obec Rúbaň ako povinný z vecného bremena a SPP – distribúcia,
a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava ako oprávnený z vecného bremena
10/ Dodatok k zmluve č. 404/3783/2002 o poskytnutí podpory vo forme úveru
uzatvorenej dňa 24.9.2002
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Dodatok č. 1 k zmluve č. 404/3783/2002 o poskytnutí
podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 24.9.2002, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod
písmenom I. Predmetom Dodatku č. 1 je odklad splácania úveru od 1.11.2011 do 30.4.2012.
Odklad splácania úveru bol obecným zastupiteľstvom schválený dňa 28.10.2011 uznesením č.
88. Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou
správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k výške mesačnej splátky
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Ing. Štěpánka Zacharová, starostka - počnúc mesiacom máj 2012 bude mesačná splátka vo
výške 1351,04 EUR.
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. 106 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Dodatok k zmluve č. 404/3783/2002 o poskytnutí podpory vo forme: úveru
uzatvorenej dňa 24.9.2002
11/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Rúbaň Fűr č. 407 za školský rok 2010/2011
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Rúbaň – Für
č. 407 za školský rok 2010/2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom J. Správu za
predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy na schválenie svojmu zriaďovateľovi v
zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z..
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – dopyt k doplneniu odbornej literatúry, týka sa pedagógov alebo
detí
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka – týka sa to pedagógov, odborné knihy sa nakupujú
podľa zváženia a potreby riaditeliek škôl
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. 107 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Rúbaň – Fűr č. 407 za školský rok
2010/2011
12/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Rúbaň - ALAPISKOLA, Fűr za školský rok
2010/2011
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Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Rúbaň –
ALAPISKOLA, Für za školský rok 2010/2011, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom
K. Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy na schválenie svojmu
zriaďovateľovi v zmysle § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
9/2006 Z. z..
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. 108 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Rúbaň – ALAPISKOLA, FŰR za školský rok
2010/2011
13/ Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom L. Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Lehoty a spôsoby
vykonávania inventarizácie ustanovuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
V diskusii vystúpili:
Štefan Juhász, poslanec – poprosil starostku obce, aby budovy, kde sa bude konať
inventarizácia (hasičská zbrojnica, materská škola, základná škola) boli sprístupnené a aby
sa kompetentné osoby vyjadrili k prípadným vyradeniam.
JUDr. Marta Kamonczová, poslanec – tlmočila ospravedlnenie poslanca Ing. Flóriána
Jávorku, ktorý bol určený za člena inventarizačnej komisie, že sa kvôli zaneprázdnenosti
nezúčastní inventarizácie
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. 109 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. M e n u j e
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Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku Obce Rúbaň k
31.12.2011 v nasledovnom zložení:
Štefan Juhász – predseda komisie
Ing. Ladislav Bolya
Ing. Flórián Jávorka
Ing. Zoltán Tamašek
JUDr. Marta Kamonczová
Marta Zubnárová
14/ Návrh na odpisovanie premlčaných záväzkov (faktúr)
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Návrh na odpisovanie premlčaných záväzkov (faktúr),
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom M. Erika Csölleová, prednostka obecného úradu
uviedla, že od lehoty splatnosti obidvoch uvedených neuhradených faktúr uplynula doba
viac ako 5 rokov. Nakoľko počas piatich rokov obec nedostala od dodávateľa žiadnu výzvu
respektíve upomienku na uhradenie faktúr, stali sa tieto faktúry premlčané. Premlčané
záväzky – faktúry odpisuje obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Odpísanie
premlčaných záväzkov bolo prerokované audítorom. 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.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
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. 110 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
odpisovanie premlčaných faktúr podľa vypracovaného zoznamu
15/ 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 N. Hlavná kontrolórka
obce, Marta Zubnárová uviedla, že žiadosti posúdila podľa Všeobecne záväzného nariadenia
obce Rúbaň č. 1/2009, čl. V bod 3. Boli podané 3 žiadosti, TJ FC Rúbaň - 2 žiadosti
a Základná organizácia CSEMADOK Rúbaň - 1 žiadosť. Všetky tri podania spĺňajú
požadované podmienky podľa citovaného všeobecne záväzného nariadenia 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.
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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. 111 zo dňa 16.12.2011
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 2012 sú pod položkou 08209
s názvom „Ostatná kultúra – dotácie občianskym združeniam“ rozpočtované výdavky vo
výške 1000 €. V rozpočte obce sa musia prostriedky na dotácie rozpočtovať na konkrétnu
akciu, úlohu alebo účel. Z toho dôvodu požiadala poslancov o predloženie návrhov na
prerozdelenie sumy vo výške 1000 € pre verejnoprospešné organizácie a pre Združenie
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.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – TJ FC Rúbaň by svoju finančnú situáciu mala riešiť aj cez
sponzorské dary a podávaním projektov
Štefan Juhász, poslanec – je pokrok vo vyúčtovaní dotácií
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – v prvom rade je potrebné podporovať šport a kultúru,
nakoľko do týchto aktivít je zapojených viac občanov, na zorganizovanie plesu možno nájsť
iné riešenie.
Na základe požiadavky starostky obce boli vznesené dva návrhy na poskytnutie dotácií pre
verejnoprospešné účely na rok 2012, a to poslancom Ing. Zoltánom Tamašekom a poslancom
Ing. Ladislavom Bolyom.
1. Návrh poslanca, Ing. Zoltána Tamašeka
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje poskytnutie dotácie na verejnoprospešné účely v roku 2012 za podmienok určených
vo všeobecne záväznom nariadení obce takto:
- Pre TJ FC Rúbaň vo výške 750 EUR na rozvoj telovýchovy
- Pre základnú organizáciu CSEMADOK Rúbaň vo výške 200 EUR na rozvoj a ochranu
duchovných a kultúrnych hodnôt
- Pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia Základná
škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň na rozvoj kultúrnych hodnôt vo výške 50 EUR
2. Návrh poslanca, Ing. Ladislava Bolyu
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
Schvaľuje poskytnutie dotácie na verejnoprospešné účely v roku 2012 za podmienok určených
vo všeobecne záväznom nariadení obce takto:
- Pre TJ FC Rúbaň vo výške 700 EUR na rozvoj telovýchovy
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-

Pre základnú organizáciu CSEMADOK Rúbaň vo výške 200 EUR na rozvoj a ochranu
duchovných a kultúrnych hodnôt
Pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia Základná
škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň na rozvoj kultúrnych hodnôt vo výške 100 EUR

Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené poslancom Ing.
Zoltánom Tamašekom na rokovaní.
Prítomnosť/kvórum = 4/3
Hlasovanie „za/proti/zdržal sa hlasovania“ = 1/0/3
Predložený návrh nebol schválený.
Nato prebehlo hlasovanie o návrhu uznesenia v znení, v akom bolo vznesené poslancom Ing.
Ladislavom Bolyom na rokovaní
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. 112 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie na verejnoprospešné účely v roku 2012 za podmienok určených
vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2009 takto:
- Pre TJ FC Rúbaň vo výške 700 EUR na rozvoj telovýchovy
- Pre základnú organizáciu CSEMADOK Rúbaň vo výške 200 EUR na rozvoj
a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt
- Pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia
Základná škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň na rozvoj kultúrnych hodnôt vo
výške 100 EUR
16/ Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme bytu
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová, konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme bytu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom O. Obec prenajíma Alexanderovi Szlávikovi nehnuteľnosť
za účelom bývania na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy, ktorá bola predĺžená do
31.12.2011. Menovaný žiada o predĺženie platnosti uvedenej zmluvy.
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. 113 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2/2011 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi účastníkmi: Obec Rúbaň a
Alexander Szlávik
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17/ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová, konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom P. Žiadosť bola doručená Mariánom
Feketem, Dubník dňa 09.12.2011. Nebytové priestory si žiada prenajať každý pondelok a
piatok v dobe od 19.00 h do 20.00 h za účelom prevádzkovania cvičenia ZUMBA. Cvičenie
ZUMBA by prevádzkoval Richard Petrík s platným certifikátom. Podkladom pre určenie
výšky nájomného je uznesenie č. 97 zo dňa 11.11.2011. Nakoľko sa jedná o nájom majetku
obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
obec nie je povinná zverejniť zámer prenájmu v zmysle § 9a zákona č. 138/1191 Zb. o
majetku obcí 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 = 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. 114 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. S c h v a ľ u j e
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
2. S c h v a ľ u j e
v zmysle § 15 Zásad hospodárenia s majetkom obce Rúbaň výšku nájomného za
nebytové priestory takto:
- vo vykurovacom období v sume 10 EUR
- v nevykurovacom období v sume 3,32 EUR
18/ Nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová, konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom R. Dňa 28.10.2011 bola Základnou
organizáciou CSEMADOK doručená do podateľne obecného úradu žiadosť o prenájom
priestorov, ktoré by slúžili na bezpečné uskladnenie ozvučovacej techniky, ako aj na skúšky
ženského zboru Nostalgia a folklórneho súboru Fürjecskék. Táto žiadosť bola aj predmetom
rokovania obecného zastupiteľstva na zasadnutí dňa 28.10.2011 a bolo prijaté uznesenie č. 94.
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. 115 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
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1.

Schvaľuje
-

Zámer nájmu majetku obce , a to nebytových priestorov vedených pod názvom
KIOSK nachádzajúcich sa v budove kultúrneho domu súpisné číslo 148,
pozemok nachádzajúci sa na parcele č. 131/1 v katastrálnom území obce Rúbaň,
vedený na liste vlastníctva číslo 1 o výmere 26,22 m2 pre prenajímateľa
Základná organizácia CSEMADOK Rúbaň z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

-

Ako dôvod osobitného zreteľa tú skutočnosť, že nájom majetku obce bude slúžiť
na všeobecne prospešné účely, a to najmä na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu
a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt obce.

19/ Žiadosť o sponzorský príspevok
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová, konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený materiál – Žiadosť o sponzorský príspevok, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom S. Žiadosť o finančnú podporu obce bola predsedníčkou základnej
organizácie Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s VJM ročník 1
– 4 Rúbaň doručená do podateľne obecného úradu dňa 25.11.2011. Finančná podpora obce by
bola použitá na živú hudobnú produkciu prednesenú na tradičnom plese učiteľov a rodičov v
mesiaci február 2012.
Poslancom bol v písomných podkladoch doručený návrh uznesenia s dôvodovou správou.
Nakoľko poslancami obce už bola schválená dotácia pre Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná organizácia Základná škola s VJM ročník 1 – 4 Rúbaň vo výške 100
EUR v bode rokovania č. 15 a prijaté uznesenie č. 112, starostka obce a poslanci obce
konštatovali, že nie je potrebné prijať ďalšie uznesenie.
20/ Žiadosť dobrovoľného hasičského zboru Rúbaň
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová, konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bola doručená
Žiadosť, ktorá tvorí prílohu zápisnice pod písmenom T.
Žiadosť doručil dobrovoľný hasičský zbor na podporu činnosti hasičov pri prevencii proti
požiarom, povodniam a iným prírodným katastrofám.
Starostka obce konštatovala, že zákon o ochrane pred požiarom ukladá povinnosť obciam
zabezpečovať riadny chod obecného hasičského zboru. Poslanecký zbor sa touto
problematikou zaoberal aj na svojom siedmom zasadnutí dňa 29. apríla 2011.
Starostka obce v priebehu roka 2011 dvakrát iniciovala stretnutie s dobrovoľnými hasičmi za
účelom zabezpečenia povinnosti obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
V diskusii vystúpili:
Ing. Ladislav Bolya, poslanec – hadice sú potrebné na súťaže, alebo pri hasení požiaru
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec – navrhuje doplniť hadice, motorové vozidlo Aviu vrátiť
majiteľovi
Štefan Juhász, poslanec – navrhol kúpiť od obce Dubník Aviu, potrebné označiť hydranty,
a následne ich kontrolovať, rokovať s poverenou osobou z dobrovoľného hasičského zboru
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce: základom obecného hasičského zboru sú odborne
spôsobilé osoby, a to veliteľ, strojník. Naša obec takýmito kompetentnými osobami teraz
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nedisponuje, je potrebné ich najprv získať a vyslať na odborné školenie. Je to na báze
dobrovoľnosti.
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. 116 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť podanú dobrovoľným hasičským zborom Rúbaň
21/ Rôzne
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová podala správu o činnosti Združenia Dvory
a okolie, členom ktorého je aj naša obec. Združenie obcí Dvory a okolie informovalo
o možnosti získať dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) na
podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny
na území NSK. Jedná sa o program LEADER – spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky
rozvoj vidieka. Dotácie môže žiadať len občianske združenie, ktoré musí byť zaregistrované.
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. 117 zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
1. P r e j a v u j e
záujem na programe LEADER, ktorý je predmetom spoločnej aktivity členov na
úrovni Dvory a okolie – združenie obcí a odporúča starostke obce potvrdiť tento
záujem svojim podpisom.
Starostka obce pokračovala v informovaní poslancov:
- pozdrav z partnerskej obce Dömsöd
- potravinová pomoc pre občanov v hmotnej núdzi bude realizovaná až v 1. štvrťroku
2012
- účasť na školeniach organizovaných RVC
- úspešné kultúrne podujatia
- dňa 15.12.2011 sa konalo zasadnutie Regionálneho združenia novozámockej,
štúrovskej a šurianskej oblasti v Dome kultúry v Nových Zámkoch za účasti riaditeľa
Daňového úradu Nové Zámky, zástupcu riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného
zboru a okresnej prokurátorky, pani JUDr. Valérie Sedlákovej
- vypovedanie zmluvy o zbere elektroodpadu obchodnou spoločnosťou YUROCK,
obec má zabezpečený zber elektroodpadu obchodnou spoločnosťou Brantner Nové
Zámky s.r.o.
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-

informovala poslanecký zbor o zvýšení úrokovej sadzby na univerzálny úver prijatý
od Dexie banky
- vyzvala predsedov komisií, aby do 21.12.2012 odovzdali prezenčné listiny zo svojich
zasadnutí a nahlásili zdravotné poisťovne jednotlivých členov komisií za účelom
zúčtovania odmien za účasť a prácu v komisiách
Starostka obce dala priestor poslancom na tlmočenie nápadov, názorov:
Marta Zubnárová, hlavná kontrolórka obce informovala poslanecký zbor o výške pohľadávok
obce (miestne dane, voda, nájomné). Správa podaná na základe interpelácie poslanca Štefana
Juhásza.
Štefan Juhász, poslanec: - upozornil na obyvateľa obce Rúbaň, ktorý podľa jeho informácií
neplatí obci poplatok za odvoz komunálneho odpadu a v porovnaní s inými poplatníkmi má
niekoľkonásobné množstvo odpadu
Ing. Zoltán Tamašek, poslanec - keď niekto neplatí dane je možné začať exekúciu
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce: - pri vymáhaní či už daňových alebo nedaňových
pohľadávok musí obec striktne dodržiavať príslušné zákony a normy, obec nemôže byť
prísnejšia ako zákon, išlo by o diskrimináciu a zasahovanie do práv jednotlivcov.
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu je jednou najdôležitejšou povinnosťou obce, veď
sa jedná o ochranu nášho životného prostredia. Obec ako správca miestnych daní
a poplatkov vyvinie maximálne úsilie na vymoženie pohľadávok, využije všetky svoje
možnosti.
JUDr. Marta Kamonczová, poslanec – vývoz smetí riešiť nálepkami na smetnú nádobu
Karol Ešek, neposlanec – sprístupniť občanom verejný vodovod v obci
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:

JUDr. Marta Kamonczová
Ing. Ladislav Bolya

Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce
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