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

V Reci , dňa 27.09.2018
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 27.09.2018 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

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

Prítomní :

Marian Havran
Vladimír Kováčik
Pilko

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 9 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. Alžbeta Gyurcsiová

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018
3. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení
v obci Reca za školský rok 2017/2018
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje JUDr.Petra Ondrusa, Mgr.Máriu
Gyurcsi Pomichal a Alžbetu Sándor Nemes , poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
Starosta obce ďalej navrhuje zmenu programu a ako prvý bod prerokovať bod. 4 písm a.
-rôzne , nakoľko sú prítomní zástupcovia , ktorí podali žiadosť o schválenie zmeny ÚP v
lokalite A8 – časť areálu bývalého družstva.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
súhlasili.
4. Rôzne
a.
Starosta obce privítal na zasadnutí pánov Miroslava Havrana, Kováčika a Pilka a
oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o schválenie zmeny ÚP v lokalite A8
a odovzdal slovo pánovi Havranovi .
Pán Havran uviedol, že je to zatiaľ iba štúdia , chceli by to územie využiť na výstavbu
rodinných domov, v I. etape by sme chceli riešiť cca 30 domov.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – teraz sme mali otvorený územný plán, nemôžeme každú chvíľku otvárať.
Gyurcsiová Alžbeta – máme otvorené 3 lokality, nemáme záujem otvárať ďalšie.
Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária – teraz sme mali otvorený územný plán , nie je v záujme
obce otvoriť znova. Podľa stavebného zákona obec by mala riešiť zmeny až o 4 roky.
Havran – máme lokalitu rozdelenú. V I. etape by sme chceli len tých 30 domov. Chceme
skultúrniť prostredie, teraz tam nosia smeti. Máme aj potvrdenie z roku 2008 , že
môžeme tam stavať rodinné byty. V ďalšej lokalite môžeme pouvažovať aj o bytovky.
Kvál Tibor – naštartujete s I. etapou -30 rodinné domy. O rok prídete aby sme Vám
dovolili ďalších 30 a pomaly tam bude 200 domov bez škôlky ,bez školy a bez predajní.
Problém bude mať zasa obec umiestnením detí do materskej školy.
Metzner Zoltán – starosta obce územný plán je na 60 bytových jednotiek. Mám otázku,
nerozmýšľate vytvoriť priemyselnú zónu, logistiku.
Ondrus Peter – lokalita sa kupovala v roku 2001. Viem, že je tam problém , nosia tam
smeti , vypúšťajú fekálie. Chcel by som vedieť, čo bude nasledovať ak nás poslancov
nepresvedčite. Lebo faktom je , že zóna je určená na výstavbu bytových jednotiek a
nie na rodinné domy.
Kováčik – v I. etape by sme chceli rodinné domy, v II. etape môžeme uvažovať aj
o bytovky. Vedeli by sme obci pomôcť tým, že v pravom rade by sme spolupracovali
s miestnymi podnikateľmi.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť o zmenu
územného plánu v obci Reca v lokalite Reca-juh A8 neschválili. Poslanci Kvál
Tibor,Judr. Ondrus Peter,Phd. a PaedDr.Erika Kovácsová,PhD. sa zdržali hlasovania.
Hlasovanie : prítomní : 9 , za 0, proti : 6 , zdržali sa : 3
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1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatoval, že všetky konkrétne úlohy boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali , kontrolu plnenia
vlastných uznesení zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9

2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2018
Starosta obce požiadal pani Kválovú , účtovníčku obce o predloženie správy.
Pani Kválová konštatovala , že poslanci OZ spolu s pozvánkou dostali písomnú
správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018.
Príjmová časť rozpočtu obce je splnené na 57 % a výdavková časť na 39%.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne zobrali na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za I .polrok 2018.
Hlasovanie : prítomných 9, za 9
3. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca
za školský rok 2017/2018
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správy výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ,ZŠ a ZŠ s VJM za školský rok 2017/2018.
Toho času MŠ navštevuje 43 detí, ZŠ 39 a ZŠ s VJM 8 detí. Do školského klubu sme
prijali PhDr. Döményovú ,psychologičku na úväzok a do ZŠ s VJM Mgr. Klenovičovú
taktiež na úväzok.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne zobrali na vedomie správu výchovno-vzdelávacej
činnosti školských zariadení v obci Reca za školský rok 2017/2018.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9
4. Rôzne
b. Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s vytýčenými úlohami :
ťahá sa optický kábel a kamery už sú namontované, robí sa cesta na Boldog
na budúci týždeň budú asfaltovať chodník materskej školy, priestranstvo
pred železnicou je v štádiu riešenia.
.
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5. Návrh na uznesenie
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

...........................................
Alžbeta Gyurcsiová

Zapísala: Viola Kválová
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