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

V Reci , dňa 08.11.2018
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 08.11.2018 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

Ospravedlnený :
Hlavná kontrolórka

Tibor Kvál
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.Ing.Lýdia Nedvědová

2. JUDr.Peter Ondrus,PhD.

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2018
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2018
4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na území obce Reca
5. Návrh VZN č. 3/2018 o odpadoch
6. Návrh VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
7. Návrh rozpočtu obce Reca na rok 2019
8. Návrh úloh samosprávy na rok 2019
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Zoltána Kissa, Alžbetu Gyurcsiovú
a Alžbetu Sándor Nemes a za overovateľov zápisnice Ing. Lýdiu Nedvědovú a JUDr.Peter
Ondrusa ,PhD. , poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.

1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatoval, že všetky 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 III. štvrťrok 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 III. štvrťrok 2018.
Príjmová časť rozpočtu obce je splnené na 79 % a výdavková časť na 59%.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne zobrali na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za III .štvrťrok 2018.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2018
Starosta obce požiadal účtovníčku obce, pani Kválovú o predloženie správy.
Pani Kválová predložila správu s podrobným vysvetlením o úprave rozpočtu
obce na rok 2018.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili úpravu rozpočtu obce na rok 2018.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na území obce Reca
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 2/2018
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o miestnych daniach na území obce Reca. Návrh VZN bol 15 dní zverejnený
nie sú v ňom žiadne zmeny , námietky nikto nepodal.
Po výmene názorov poslanci jednohlasne schválili VZN o miestnych daniach
na území obce Reca.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8 .
5. Návrh VZN č. 3/2018 o odpadoch
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2018 o odpadoch.
Návrh VZN bol 15 dní zverejnený sú v ňom zmeny. Nakoľko firma AVE od 1.januára
zvýši poplatoko 10 % za odvoz komunálneho odpadu , navrhujem zvýšiť poplatok na
osobu o 2 eurá ,t.j. z 15 na 17 euro, paušál za 240 l nádobu z 90 na 100 euro a za
nehnuteľnosť z 25 na 30 euro. Námietky nikto nepodal.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva predložený návrh jednohlasne
schválili.
Hlasovanie :

prítomných 8, za 8

6. Návrh VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 4/2018 o miestnom
poplatku za rozvoj. Návrh VZN bol 15 dní zverejnený , je v ňom jedna zmena.
Navrhujem poplatok za bývanie z 15 eur zvýšiť na 20 euro. Menšie okolité obce
majú vyšší poplatok ako naša obec.
Pripomienky:
Ondrus Peter – ja som nehlasoval ani za 15 euro. Nesúhlasím s vyberaním
poplatku, nebudem hlasovať ani za 20 euro..
Kiss Zoltán- ja navrhujem zvýšiť poplatok na 30 euro za m2.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci schválili VZN o miestnom poplatku
za rozvoj.
Hlasovanie: prítomných 8

za 7

proti 1

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce konštatoval, že nakoľko obec nemá 2000 obyvateľov tvorí
štandardný rozpočet. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol 15 dní zverejnený .
Do návrhu treba ešte zapracovať položky a to výpomoc na činnosť pre DHZ a FK Reca.
DHZ vo svojej žiadosti žiada 10 000 euro s podrobným rozpisom a FK Reca 5 tisíc.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci schválili pre DHZ 8 000 a pre
FK Reca 5 tisíc euro a schválili rozpočet obce na rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
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8. Úlohy samosprávy na rok 2019
Starosta obce konštatoval, tak ako je uvedené v rozpočte obce na rok 2019
máme naplánované nasledovné úlohy:
- rozšírenie kamerového systému
- rozšírenie školskej jedálne – zvyšuje sa počet stravníkov , majú málo priestoru
- chodník na Anjelskú – pred Répásiovími
- cesta na Grob- budeme potrebovať stavebné povolenie
- obnoviť dopravné značenie v obci na základe schváleného pasportu.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci jednohlasne schválili úlohy
samosprávy obce na rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 8

za 8

9. Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť DHZ Reca na finančnú
podporu na nákup 4 ks zásahovej odevy v hodnote 3500 Euro.
Po prediskutovaní poslanci schválili nákup 2 ks zásahovej odevy v hodnote 1750 euro.
Hlasovanie: prítomných 8 za 8
b. Starosta obce predložil na schválenie žiadosť firmy ŽP EKO QUELET a.s.
so sídlom Československej armády 1694/4 , Martin o uzavretie zmluvy o nakladaní
s komunálnym odpadom . Predmetom zmluvy je zber ,výkup a preprava odpadov.
Poslanci na základe hlasovanie jednohlasne schválili uzavretie zmluvy.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
c. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie plat starostu.
Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. § 4 ods.l o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí od 01.12.2018 sa mení koeficient a percento z 70 % na 60 %.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili
zvýšenie platu o 60 % na mesiac december 2018.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
d. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Mareka Zaťka a manželky
Beatrix Zaťkovej,obaja bytom Nitra-Janíkovce,Hlavná 270/26 o odpredaj pozemku
zastavaná plocha vo výmere70m2, ktorý bol oddelený od pozemku ,parc.registra E-KN
č. 560 ,druh pozemku orná pôda o výmere 27249m2,vedený na Liste vlastníctva obce č.
1441.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili
odpredaj nehnuteľnosti s podmienkami, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené
s vyhotovením kúpnej zmluvy a všetky poplatky spojené s povolením vkladu do
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katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: prítomných 8 za 8

10. Návrh na uznesenie
Sándor Nemes Alžbeta 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:
.....................................
Ing.Lýdia Nedvědová

...........................................
JUDr.Peter Ondrus,PhD

Zapísala: Viola Kválová
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