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Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani, konaného
dňa 12. januára 2011 o 1700 hodine Obecnom úrade v Rúbani
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice pod písmenom B.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rúbani otvorila a viedla starostka obce Ing.
Štěpánka Zacharová. Konštatovala, že rokovania sa zúčastňujú 3 poslanci, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Potom oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 3 poslanci, takže
návrh bol schválený.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Nastúpenie náhradníka – sľub poslanca obecného zastupiteľstva
5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7. Žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
8. Prejednanie dlžoby obce Rúbaň voči Združeniu obcí Dvory a okolie
9. Návrh poslancov obce do orgánov Združenia obcí Dvory a okolie
10. Návrh Zmluvy o dielo č. 24 – Rúbaň 2011 – Brantner Nové Zámky s.r.o.
11. Žiadosť o prehodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra doručená Mgr. Margarétou
Jávorkovou
12. Žiadosť o sponzorský príspevok doručená Združením maďarských rodičov na Slovensku
13. Diskusia - interpelácia poslancov
14. Návrh na uznesenie
15. 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 z druhého zasadnutia bola
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 Štefana Juhásza.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 3 poslanci, takže
návrh bol schválený.
4/ Nastúpenie náhradníka – sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že Mgr. Margaréta Jávorková
na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.12.2010, sa vzdala
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Rúbani, nakoľko je zamestnancom obce.
V zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov funkcia
poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Nastupujúcim
náhradníkom je JUDr. Marta Kamonczová s počtom platných hlasov 166. JUDr. Marta
Kamonczová zložila sľub poslanca, ktorý potvrdila svojim podpisom (príloha zápisnice pod
písmenom C).
5/ Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom D. Na základe novely zákona č. 102/2010 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podľa § 11 od. 4 písm. k) obecnému
zastupiteľstvu vyhradené okrem štatútu obce a rokovacieho poriadku schvaľovať aj zásady
odmeňovania poslancov.
O schválení návrhu uznesenia nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4
poslanci, takže návrh bol schválený.
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra., ktorý tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom E. Požiadala Martu Zubnárovú, hlavnú kontrolórku obce,
aby podala vstupnú informáciu k predloženému plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2011.
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že plán je
predložený v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predisov.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci,
takže návrh bol schválený.
7/ Žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bolo doručené Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným
žiadostiam na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu na území obce
Rúbaň, ktoré tvoria prílohu zápisnice pod písmenom F. Hlavná kontrolórka obce, Marta
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Zubnárová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že boli podané 3 žiadosti,
a to: Telovýchovná jednota FC Rúbaň v počte 2, Csemadok Základná organizácia Rúbaň
v počte 1. Všetky žiadosti po formálnej stránke spĺňajú požadované podmienky podľa VZN č.
1/2009. Hlavná kontrolórka obce navrhla, aby o poskytnutí dotácií bolo rozhodnuté až pri
zostavovaní rozpočtu obce na rok 2011 s podmienkou, aby bol prísne dodržaný § 7 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
8/ Prejednanie dlžoby obce Rúbaň voči Združeniu obcí Dvory a okolie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom OZ bolo doručené
oznámenie Dvory a okolie – združenie obcí o záväzkoch voči tomuto združeniu, ktoré tvorí
prílohu zápisnice pod písmenom G. Celková suma predstavuje 1.017,15 EUR. Požiadala
poslancov o návrh na riešenie, aby potom mohla predložiť návrh na vysporiadanie záväzkov
na zasadnutí predsedníctva Dvory a okolie – združenie obcí, ktoré sa má uskutočniť 18.
januára 2011.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu o výške dlžoby voči Združeniu obcí Dvory a okolie
a navrhli zakomponovať vysporiadanie dlžoby do výdavkovej časti rozpočtu obce na rok
2011.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
9/ Návrh poslancov obce do orgánov Združenia obcí Dvory a okolie
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva o tom, že je potrebné delegovať poslancov obecného zastupiteľstva do orgánov
Dvory a okolie – združenie obcí.
Navrhla delegovať:
- do valného zhromaždenia: Ing. Štěpánka Zacharová – starostka obce
Ing. Zoltán Tamašek – poslanec obce
- do dozornej rady :
Štefan Juhász – poslanec obce
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
10/ Návrh Zmluvy o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 – Brantner Nové Zámky s.r.o. a Zmluvy č.
24a/2011 na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bol doručený Návrh Zmluvy o dielo č. 24 - Rúbaň/2011, ktorý tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom H. Jedná sa o zmluvu o ročnom rozsahu požadovaných služieb pri
zbere, preprave zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych a drobných stavebných
odpadov vznikajúcich na území obce od občanov, bytových organizácií, právnických osôb,
ďalej fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie. Dodávateľ Brantner Nové
Zámky s.r.o. predložil zmluvu z dôvodu, že sa cena za zber komunálneho odpadu zvyšuje o
5 %. Poslanci navrhli schváliť zmluvu, so zmenou v čl. 3: služby budú vykonané
v intervaloch /dvojtýždenných/ 1 x každý druhý týždeň.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
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Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov o tom, že obec
obdržala Návrh zmluvy č. 24a/2011 na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu,
ktorý tvorí prílohu zápisnice pod písmenom I. Služby predmetu zmluvy pozostávajú
z komplexného zberu nasledovných separovaných zložiek odpadu: PET, fólie, elektronický
odpad, textílie, papier, sklo, tetrapack, pneumatiky, akumulátory.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
11/ Žiadosť o prehodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra doručená Mgr.
Margarétou Jávorkovou
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bola doručená žiadosť o prehodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra
doručená Mgr. Margarétou Jávorkovou, ktorá tvorí prílohu zápisnice pod písmenom J.
Žiadateľka žiada obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie voľby z dôvodu, že ako kandidátka
na funkciu hlavného kontrolóra bola vylúčená z hlasovania. Dôvodom pre jej vyradenie bola
skutočnosť, že predložila k prihláške neoverenú fotokópiu výpisu z registra trestov.
V § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
kogentnou podmienkou preukazovania bezúhonnosti kandidáta aj výpis z registra trestov ako
nedeliteľná súčasť písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra.
Zákonodarca mal na mysli originálne alebo úradne overené vyhotovenie, pretože verejnou
listinou je buď originál výpisu z registra trestov resp. úradne overená kópia. Z uvedeného
vyplýva, že obecné zastupiteľstvo postupovalo v zmysle právnych predpisov a kandidátku
vyradilo z hlasovania oprávnene pre nedodržanie formálnych podmienok.Navrhla nevyhovieť
žiadosti.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
12/ Žiadosť o sponzorský príspevok doručená Združením maďarských rodičov na
Slovensku
Starostka obce, Ing. Štěpánka Zacharová konštatovala, že poslancom obecného
zastupiteľstva bola doručená žiadosť Združenia maďarských rodičov na Slovensku, Základná
organizácia, ZŠ s VJM ročnik 1-4 Rúbaň o sponzorský príspevok, ktorá tvorí prílohu
zápisnice pod písmenom K. Navrhla schváliť príspevok vo výške 166 EUR. Navrhnutá výška
príspevku sa odvíja od výšky príspevku, ktorý bol schválený na tieto účely aj v ostatných
rokoch pre uvedené združenie.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
13/ Diskusia - interpelácia poslancov
Ing. Štěpánka Zacharová informovala poslancov o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej
v dňoch od 13.12.2010 do 15.12.2010 v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským.
Predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania v materskej škole. Hodnotenie dopadlo veľmi priaznivo, zamestnanci
materskej školy si zaslúžia pochvalu. V MŠ bude metodický deň.
V diskusii k vykonanej inšpekčnej činnosti vystúpili:
Štefan Juhász: „v čom spočíva v odporúčaní inšpekčnej činnosti uvedená úprava školského
areálu,“
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Ing. Štěpánka Zacharová:
- „ treba odstrániť zo školského areálu nevhodné záhradné vybavenie“
Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o tom, že
v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverila zastupovaním
starostu obce poslanca, Ing. Ladislava Bolyu, a to odo dňa 01.02.2011.
Štefan Juhász:
- podľa rokovacieho poriadku nemôže byť zástupca starostu a poslanec poverený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva tá istá osoba
Ing. Štěpánka Zacharová:
- v predmetnej veci zaujme stanovisko na najbližšom zasadnutí
Ing. Štěpánka Zacharová, informovala poslancov o tom, že predseda Združenia maďarských
rodičov na Slovensku, Základná organizácia, Základná škola v Strekove, Ing. Zsolt Sütő
žiada obecné zastupiteľstvo o peňažný príspevok pre menované združenie /ples učiteľov
a rodičov/.
Poslanci zobrali na vedomie požiadavku o poskytnutie peňažného príspevku a navrhli
poskytnúť peňažný príspevok vo výške 20 EUR.
O schválení návrhu nasledovalo verejné hlasovanie. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, takže
návrh bol schválený.
Ing. Štěpánka Zacharová ďalej hovorila o svojej činnosti od ostatného zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
- v zmysle novelizovaného Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona
o slobodnom prístupe k informáciám sa na webovej stránke obce zverejňujú faktúry,
objednávky a zmluvy
- zamestnanci obchodnej spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o zabezpečili odvoz
nazhromaždených PET fliaš, v priebehu budúceho týždňa sa uskutoční zber papiera,
ktorý organizuje základná škola, budova Jednoty bude naďalej využívaná na
skladovanie separovaného odpadu
- dodávkové motorové vozidlo Š 1203 bolo vyradené z evidencie vozidiel na
príslušnom dopravnom inšpektoráte a bolo odovzdané do šrotu
- obhliadka budovy „športové ihrisko“ – v budove sa nachádzajú práčky, ktoré môžu
zapríčiniť pracovný úraz, veci ktoré tam nepatria treba odstrániť
- obhliadka budovy „Obecné múzeum“ – poslanci vykonajú miestne šetrenie, potom sa
rozhodnú o ďalšom
- informovala o pripravovaných projektoch Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
( projekt na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, projekt na veci sociálneho
a kultúrneho charakteru, projekt na problematiku riešenia zrážkovej a spodnej vody)
- zo strany obyvateľov obce vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie je veľký
záujem o aktivačné práce
Štefan Juhász:
- môžu sa zúčastniť aktivačných prác aj obyvatelia so zdravotným postihnutím
Ing.Štěpánka Zacharová:
- na najbližšom zasadnutí zodpovie otázku
Ing. Zoltán Tamašek
- pýtal sa na možnosť zabezpečenia stravy zo školskej kuchyne pre dôchodcov, nakoľko
jej využívanie nie je rentabilné.
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Ing. Štěpánka Zacharová:
- prísne predpisy určujú prevádzkovanie ako aj zariadenie školskej kuchyne, riaditeľka
školskej jedálne dostane za úlohu zmapovať možnosti
- JUDr. Kontrová – naďalej bude poskytovať právne služby, ktoré môžu využiť aj
obyvatelia obce, dohoda o splátkovom kalendári
- očakáva zo strany poslancov návrh na vytvorenie komisií, je potrebné zapojiť čo
najviac občanov do samosprávy
- v budove „Klub dôchodcov“ bola odpojená elektrina, plyn budeme platiť
v minimálnej výške, ponúknuť budovu na využívanie podnikateľom, zverejniť oznam
na internetovej stránke obce
- pýtala sa na stav inventarizácie majetku obce
Štefan Juhász:
- fyzická prebehla, dokladová bude po ukončení uzávierky obce
Helena Sámsonová:
- pýtala sa na možnosť informovania občanov cez internetový spoločenský portál
- rada sa zapojí do práce pri zorganizovaní rôznych podujatí obcou
Imrich Petrík:
- existuje dohoda medzi obcou a Rúbankou s.r.o o využívaní priestoru na vytvorenie
tzv. smetného dvora, žiada poslancov, aby si to prezreli, nakoľko je tam veľký
neporiadok
- ohľadne žiadosti TJ FC Rúbaň na poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu :
projekt na nákup traktorovej kosačky na údržbu trávnika športového areálu a verejnej
zelene poznamenal, že kosenie trávnika má zabezpečiť obec a nie telovýchovná
jednota
Štefan Juhász:
- problémom je skôr zber trávy, ktorá tam ostáva po kosení, najlepším riešením by bol
nákup traktoru
Imrich Petrík:
- pri zriaďovaní komisií vymenovať takých členov komisií, ktorí budú aktívne pracovať
14/ Návrh na uznesenie

Uznesenia
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rúbaň zo dňa 12.01.2011
(10-18)
Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí prerokovalo:
1. Nastúpenie náhradníka – sľub poslanca obecného zastupiteľstva
2. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
5. Prejednanie dlžoby obce Rúbaň voči Združeniu obcí Dvory a okolie
6. Návrh poslancov obce do orgánov Združenia obcí Dvory a okolie
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7. Návrh Zmluvy o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 – Brantner Nové Zámky s.r.o. a Návrh
Zmluvy č. 24a/2011 na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu
8. Žiadosť o prehodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra doručená Mgr.
Margarétou Jávorkovou
9. Žíadosť o sponzorský príspevok doručená Združením maďarských rodičov na
Slovensku

1.Nastúpenie náhradníka – sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A – k o n š t a t u j e, ž e
1. JUDr. Marta Kamonczová /náhradník/ zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
2.Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A–schvaľuje
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
3.Návrh plánu kontrolnej činnosti
Uznesenie č 12
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A–schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
4.Žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu kultúry a športu na území obce Rúbaň
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A–berie na vedomie
1.Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rúbaň k predkladaným žiadostiam na poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry a športu
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5. Prejednanie dlžoby obce Rúbaň voči Združeniu obcí Dvory a okolie
Uznesenie č 14
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A–berie na vedomie
1.

Dlžoby obce voči Združeniu obcí Dvory a okolie. Navrhuje platbu dlžôb
zakomponovať do rozpočtu obce 2011

6. Návrh poslancov obce do orgánov Združenia obcí Dvory a okolie
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A– deleguje
1. Do valného zhromaždenia Dvory a okolie – združenie obcí:
Ing. Štěpánka Zacharová - starostka obce
Ing. Zoltán Tamašek

- poslanec obce

2. Do dozornej rady Dvory a okolie – združenie obcí:
Štefan Juhász - poslanec obce
7. Návrh Zmluvy o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 – Brantner Nové Zámky s.r.o.
Návrh Zmluvy č. 24a/2011 – na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu
Uznesenie č 16
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A – s c h v a ľ u je
1.

Zmluvu o dielo č. 24 – Rúbaň/2011 o ročnom rozsahu požadovaných služieb pri zbere,
preprave zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych a drobných stavebných
odpadov vznikajúcich na území obce od občanov, bytových organizácií, právnických
osôb, ďalej fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, uzatvorená
v zmysle § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácií ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov so zmenami v čl. 3: služby budú vykonané v intervaloch
(dvojtýždenných) 1 x každý druhý týždeň.

2. Zmluvu č. 24a/2011 na zabezpečovanie zberu a odvozu separovaného odpadu
8.Žiadosť o prehodnotenie priebehu voľby hlavného kontrolóra doručená Mgr. Margarétou
Jávorkovou
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Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A – n e v y h o v u j e žiadosti
9.Žíadosť o sponzorský príspevok doručená Združením maďarských rodičov na Slovensku
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani
A– schvaľuje
1.

Príspevok obce vo výške 166 € pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku,
Základná organizácia, ZŠ s VJM ročník 1-4 Rúbaň

2. Príspevok obce vo výške 20 € pre Združenie maďarských rodičov na Slovensku,
Základná organizácia Strekov, ZŠ Strekov

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

Erika Csölleová
prednostka úradu

Overovatelia: Ing. Ladislav Bolya
Štefan Juhász
Zapisovateľka: Helena Kanyicsková

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

