Obec R E C A - Obecné zastupiteľstvo v RECI
Číslo: OZ /2018

V Reci , dňa 25.01.2018
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 25.01.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
ospravedlnená

Poslanci OZ:
Ľudovít Gyenge
Zoltán Kiss
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal
Ing.Lýdia Nedvědová
JUDr. Peter Ondrus ,PhD
Alžbeta Sándor Nemes
Tibor Kvál

Ospravedlnený :
Hlavná kontrolórka

ospravedlnená

Zapisovateľka

Viola Kválová

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote,
že všetci poslanci OZ boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje , že
z celkového počtu 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov , teda zasadanie
Obecného zastupiteľstva je v zmysle 2 odst.2 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1.Gyenge Ľudovít

2.Kiss Zoltán

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2018
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2016
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje JUDr. Ondrus Petra, Mgr.Gyurcsi
Pomichal Mária a Sándor Nemes Alžbetu poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
súhlasili.
l. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatoval, že konkrétne úlohy neboli uložené.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali , kontrolu plnenia
vlastných uznesení zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7
2.Plnenie rozpočtu obce za rok 2017
Starosta obce požiadal pani Violu Kválovú o podanie správy.
Pani Viola Kválová konštatovala, že poslanci OZ spolu s pozvánkou dostali
písomnú správu o plnení rozpočtu obce za rok 2017.
Príjmová časť rozpočtu je splnená na 105,87 % , výdavky na 103,50 %.
V príjmovej časti naplánované položky boli splnené. Dňa 19.12.2017 sme
dostali 10 tisíc euro , schválili projekt na vybudovanie kamerového systému.
Vo výdavkovej časti máme zvýšené čerpanie na položkách, kde boli prevedené
práce navyše.
Písomná správa tvorí súčasť zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe po prediskutovaní a výmene
názorov žiadne pripomienky nemali , jednohlasne schválili plnenie rozpočtu obce
za rok 2017.
Hlasovanie : prítomných 7 , za 7

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Starosta obce uviedol, že hlavná kontrolórka obce , Mgr. Mária Tomovičová
sa ospravedlnila , správu dodala a o prečítaní požiadal pani Kválovú Violu.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
K predloženej správe poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali,
jednohlasne zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7
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4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2018
Starosta obce požiadal pani Kválovú Violu o prednesenie plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Reca na rok 2018.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plán práce hlavnej kontrolórky jednohlasne.
Hlasovanie: 7 prítomných a 7 za.

5 . Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2016
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 .
Do dodatku bolo zapracované zrušenie vriec na bioodpad a zabezpečenie
1100 l kontajnera na viacvrstvové kombinované materiály /tertrapaky/.
Po prediskutovaní návrhu poslanci jednohlasne schválili dodatok č 1.
k VZN č. 3/2016.
Hlasovanie : prítomných 7 a za 7.
6. Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na doplnenie úloh
samosprávy na rok 2018 . Nakoľko sa dobre hospodárilo , navrhoval vybudovať
priestranstvo ,spevniť plochu pred kostolom a základnou školou, tak, ako to máme
na tzv. Poštovej ulici za účelom parkovania. V ranných hodinách ,keď rodičia nosia deti
do škôlky a do školy, nie je miesto na parkovanie aut.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov s predneseným návrhom
jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie : prítomných 7 a za 7.
b. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o dohodu
s nájomcom o úhrade investícií do športového areálu v sume 26 650,00 eur.
Poslanci dohodu po výmene názorov jednohlasne schválili.
Hlasovanie: prítomných 7 a za 7.
c. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána László Laki ,bytom Reca 59,
ktorý je spoluvlastníkom nehnuteľnosti p.č. 97/1 vo výmere 718 m2 a p.č.97/2
vo výmere 131m2 v spoluvlastníckom podiele ½.Na uvedených parcelách stojí
rodinný dom súpisným č. 59, a užívajú už cca 50 rokov.
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Po výmene názorov poslanci odpredaj jednohlasne schválili - 1m2
za 15,00 Euro, celková suma 6 367,50 Euro.
Hlasovanie : prítomných 7 a za 7
7. Návrh na uznesenie
Pán JUDr. Peter Ondrus, PhD , ako člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce sa poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce

Overovatelia:
.....................................
Ľudovít Gyenge

...........................................
Zoltán Kiss

Zapísala: Viola Kválová
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