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

V Reci , dňa 14.06.2018
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 14.06.2018 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.
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Alžbeta Sándor Nemes

Ospravedlnení :

Tibor Kvál
Ing.Lýdia Nedvědová

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 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.PaedDr.Erika Kovácsová,PhD

2. Mgr.Gyurcsi Pomichal Mária

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Úlohy na Obecné dni 2018
3. VZN č. 1/2018 ,ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Reca č.4/2008,
ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce.7
4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Reca 2018-2022
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Ľudovíta Gyenge, Alžbetu
Gyurcsiovú a Zoltána Kissa , 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 boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali , kontrolu plnenia
vlastných uznesení zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7
2. Úlohy na Obecné dni 2018
Starosta obce konštatoval, že tak ako iné roky aj tento rok sa začínajú
Obecné dni ekumenickou bohoslužbou dňa 22.6.2018 o 18.00 hod., tento rok
v katolíckom kostole. Dňa 23.6.2018 sa stretneme vo dvore kultúrneho domu
o 8.00 hodine, varenie začína o 9.00 hodine .tak ako iné roky otvoria Nedvědová
a Bodnárová. Program poobede začína o 14.15 hodine , moderovať bude
Gyurcsiová Alžbeta , občerstvenie bude mať na starosti pani Sándor Nemes
Alžbeta . Víno pre skupiny zasponzoruje poslanec Ondrus .Zábava sa skončí
o 3.00 hodine..
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne zobrali na vedomie Úlohy na Obecné dni 2018.
Hlasovanie : prítomných 7, za 7

3. VZN č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Reca č. 4/2018
ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce.
Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2008,ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce. Uviedol, že sa vrátili súhlasné
stanoviská od dotknutých orgánov. Výdavky hradili žiadatelia Neszméry,Varga, Molnár
a Krokker. Vznikli 2 lokality s názvom Pažit a Družstevná na 3-3 domy.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili VZN č. 1/2018,ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 4/2008 ,ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7
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4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Reca 2018-2022
Starosta obce predložil na schválenie komunitný plán sociálnych služieb 2018-2022
Návrh je zverejnený aj na web stránke obce , po schválení musíme poslať na schválenie aj
na BSK.
.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili komunitný plán sociálnych
služieb obce Reca 2018-2022.
Hlasovanie: 7 prítomných a 7 za.

5 . Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia
č. 44/OZ-2012 bod a/ . Pán Hvozďansky mal podanú žiadosť na výstavbu RD ale
s podmienkou, že aj on hradí časť výdavkov. Odvtedy sa neozval, nehradil výdavky
spojené s obstaraním dodatku ÚP.
Po prediskutovaní poslanci OZ jednohlasne schválili rušenie Uznesenia č. 44/OZ-2012
bod a./
Hlasovanie : prítomných 7 a za 7.
b. Starosta obce uviedol, že v novembri 2018 sa uskutočnia voľby do samosprávy obce.
Je potrebné schváliť počet volebných obvodov, počet poslancov ako aj výkon funkcie
starostu obce. Navrhuje terajší systém t.j. jeden volebný obvod, počet poslancov 9
a výkon funkcie starostu obce na plný úväzok.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne určili na volebné obdobie
2018- 2022 jeden volebný obvod, počet poslancov 9 a výkon funkcie starostu obce Reca
na plný úväzok.
Hlasovanie : prítomných 7 a za 7.

c. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť FK Reca
o dotáciu na činnosť na sumu 3 000,00 Euro.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili
dotáciu vo výške 1 500,00 Euro s podmienkou, že dresy budú označené
s nápisom : FK RECA-RÉTE.
Hlasovanie: prítomných 7 a za 7.
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d. Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Pavla Ondrusa a manželky
Valérii Ondrusovej, obaja bytom Reca 441 o odpredaj nehnuteľnosti novovytvorený
pozemok,parc.registra C-KN s parc.č. 581/3,druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 38m2,ktorý bol oddelený od pozemku, parcely registra E-KN
s parc.č. 581/1,druh pozemku ostatné plochy o výmere 1789 m2 .
Starosta obce navrhuje žiadosti vyhovieť za cenu 15,00 Euro za m2 ,t.j. celkom
za 570,00 Euro s tým, že žiadatelia hradia náklady spojené s vyhotovením kúpnej
zmluvy a všetky poplatky spojené s povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti.
Poslanci OZ po prediskutovaní so žiadosť schválili trojpätinovou väčšinou, hlasovania
sa zdržal poslanec JUDr. Peter Ondrus, PhD .
Hlasovanie : prítomných 7 , za 6 , zdržal sa 1
e. Starosta obce predložil poslancom žiadosť Pavla Ondrusa a Valérii Ondrusovej,
bytom Reca 441 o zriadenie vecného bremena in rem, ktoré spočíva v práve
uloženia, užívania, opravy a údržby inžinierskych sietí –vodovodnej prípojky,plynovej
prípojky a elektrického vedenia a v práve umiestnenia vodomernej šachty a skrinky
merania odberu elektrickej energie a to všetko na pozemku vo vlastníctve obce Reca
parc.č. 581/1 ,druh pozemku ostatné plochy o výmere 1789m2 aLV č. 1441 v prospech
pozemku evidovaného na LV č. 1340 s parcč. 1257/34,druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5538 m2 vo vlastníctve žiadateľov
Poslanci OZ po výmene názorov žiadosť schválili trojpätinovou väčšinou , zdržal sa
poslanec JUDr.Peter Ondrus,PhD.
Hlasovanie : prítomných 7 , za 6 , zdržal sa l.
f.

Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie žiadosť Tibora Kvála
a Zuzany Kválovej ,bytom Reca 555 a Ing.Vladimira Hrubana a Ing.Ľubomíry
Hrubanovej, bytom Svätoplukova 983/43,Bratislava-Ružinov o bezodplatné prevzatie
nehnuteľnosti –parc.č. 800/49, druh pozemku –ostatné plochy s výmerou 1492 m2 ,
parc . registra C , zapísanej na LV č. 1309, poplatky súvisiace s návrhom na vklad
hradia navrhovatelia.
Poslanci OZ po výmene názorov jednohlasne schválili žiadosť o darovaciu zmluvu.
Hlasovanie : prítomných 7 , za 7

g. Kiss Zoltán –poslanec OZ vyslovil poďakovanie tímu, ktorý spravili prístrešok DS.
h. Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária –poslankyňa OZ oboznámila zastupiteľstvo, že
sponzorským darom získala 6 funkčných reflektorovo do KD.
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6. Návrh na uznesenie
Alžbeta Gyurcsiová , 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:
.....................................
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.

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

Zapísala: Viola Kválová
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