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

V Reci , dňa 26.04.2018
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 26.04.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

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

Ospravedlnený :

JUDr.Peter Ondrus,PhD.

Hlavná kontrolórka

Mgr. Mária Tomovičová

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 8 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.Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal

2.Alžbeta Sándor Nemes

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017
4. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
5. Správa nezávislého audítora za rok 2017
6. Program na Obecné dni 2018
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje PaedDr.Eriku Kovácsovú,PhD.,
Tibora Kvála a Ing.Lýdiu Nedvědovú 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 8, za 8
2.Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018
Starosta obce požiadal pani Violu Kválovú, účtovníčku obce o podanie správy.
Pani Viola Kválová konštatovala, že poslanci OZ spolu s pozvánkou dostali
písomnú správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018.
Príjmová časť rozpočtu je splnená na 29,77% , výdavky na 16,95 %.
Písomná správa tvorí súčasť zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne schválili plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018.
Hlasovanie : prítomných 8 , za 8

3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017
Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce, pani Viole Kválovej.
Účtovníčka obce uviedla, že správa je vypracovaná podľa hospodárenia obce.
Koncoročné výkazy boli odovzdané na MF SR ako aj na daňový úrad.
Záverečný účet bol prekonzultovaný aj s nezávislým audítorom, výsledok
hospodárenia obce ako aj rezervný fond obce navrhuje použiť na kapitálové
výdavky.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
K predloženej správe poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali,
jednohlasne zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
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4. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu oba za rok 2017
Starosta obce požiadal pani Mgr. Máriu Tomovičovú o prednesenie správy.
Pani Mgr. Mária Tomovičová, ako hlavná kontrolórka obce konštatovala, že
počas roka 2017 prekontrolovala vedenie účtovníctva, hospodárenie s majetkom obce,
nezistila žiadne nedostatky.
Vypracovaný záverečný účet je v súlade s rozpočtovanými a účtovníckymi pravidlami
a s predpismi.
Navrhuje záverečný účet schváliť .
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali,
správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: 8 prítomných a 8 za.

5 . Správa nezávislého audítora za rok 2017
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislej audítorky,
stanovisko k účtovnej závierke a finančnej situácie obce Reca k 31.12.2017.
Po prediskutovaní poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie správu nezávislej
audítorky za rok 2017. dodatok č 1.
Hlasovanie : prítomných 8 a za 8.

6. Program na Obecné dni 2018
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu na Obecné dni.
Dňa 22.6.2018 o 18.00 hodine bude ekumenická bohoslužba v rímsko-katolíckom kostole.
23.6.2018 začíname o 9.00 hodine s varením pre radosť a program poobede od 14.15
hodiny. Tak ako iné roky začínajú škôlkari, potom škola. Tento rok základná
škola- deti sú na výlete nebudú vystupovať. Program pokračuje so skupinou Senčankadychovka, dvojjazyčný program bude mať Simona Lelkesová a v maďarskom jazyku
Sissi. Zábava do 03.00 hodiny skupina Simmons. Občertsvenie zabezpečí pán Baboš.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – treba požiadať riaditeľku , aby žiaci ,ktorí zostanú doma, dali krátky program .
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili starostom
predložený návrh na Obecné dni 2018.
Hlasovanie : prítomných 8 a za 8.

7.

Rô z n e
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a. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť firmy
MAXNETWORK s.r.o so sídlom Kapitána Nálepku 866/18, Veľké Úľany
o povolenie k vybudovaniu optického kábla v obci. Táto firma nám vypracovala
projekt na kamerový systém. Spolu s rozšírením je rozpočet 20 100 Euro,
z toho je dotácia 10 000 Euro, čo sme dostali v decembri 2017.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili
žiadosť o povolenie k vybudovaniu optických vedení v obci.
Hlasovanie: prítomných 8 a za 8.
b. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Petra Pajgera a Evy Pajgerovej,
bytom Tehelná, Senec o bezodplatné prevzatie verejného vodovodu do majetku
obce Reca , ktorý bol vybudovaný v rámci stavby –IBV Reca-Pri vinici na pozemkoch
C-KN-p.č. 540/5 o výmerer 754 m2 a p.č. 540/72 o výmere 282 m2 na základe
darovacej zmluvy ,ktorý bol vybudovaný v rámci stavby IBV Reca- Pri vinici- obytná
zóna 9 RD a bezodplatné prevzatie verejného osvetlenia do majetku obce taktiež na
základe darovacej zmluvy.
Pán starosta k žiadosti dodal, že vodovod ako aj verejné osvetlenie je skolaudované,
treba počkať na kolaudáciu cesty.
Poslanci OZ po prediskutovaní so žiadosťou jednohlasne schválili.
Hlasovanie : prítomných 8 a za 8
c. Starosta obce oboznámil poslancov , že vytýčené úlohy na tento rok sú v štádiu
riešenia , dokončuje sa dodatok k ÚP ako aj stavebné povolenie na kanalizáciu.

8. Návrh na uznesenie
Ing. Lýdia Nedvědová , ako členka návrhovej komisie predložila 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:
.....................................
Alžbeta Sándor Nemes

...........................................
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal

Zapísala: Viola Kválová
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