Obec R E C A - Obecné zastupiteľstvo v RECI
Číslo: OZ /2019

V Reci , dňa 24.01.2019
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 24.01.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

Poslanci OZ:
Michal Bačinský
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal
Zoltán Kiss
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
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.Zoltán Kiss

2. PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2018
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2019
5. Rokovací poriadok OZ
6. Návrh VZN č. 1/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2019.
7. Rôzne
8..Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Michala Bačinského, Mgr. Máriu Gyurcsi
Pomichal a Alžbetu Gyurcsiovú a za overovateľov zápisnice Zoltána Kissa a PaedDr.Eriku
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Kovácsovú, 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 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 rok 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 rok 2018.
Príjmová časť rozpočtu obce je splnené na 101,66 % a výdavková časť na 101,88%.
V roku 2018 sme vyčerpali aj dotáciu, ktorú som dostali v roku 2017 na vybudovanie
kamerového systému v obci. Na kapitálových výdavkov jedna úloha nebola splnená –
spevnená plocha pri železnici.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne schválili plnenie rozpočtu obce za rok 2018.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce,Mgr. Máriu Tomovičovú
o predloženie správy.
Pani hlavná kontrolórka konštatovala, že v roku 2018 prekontrolovala
pokladňu obce, poplatky za odvoz komunálneho odpadu ako aj vyberanie
dane za nehnuteľnosť za rok 2017. Nedostatky nezistila .
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky
obce rok 2018.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
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4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2018
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o podanie správy.
Pani Mgr.Mária Tomovičová , hlavná kontrolórka obce predniesla plán
práce na rok 2019.
Po výmene názorov poslanci jednohlasne schválili plán práce hlavnej
kontrolórky obce na rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8 .

5. Rokovací poriadok OZ
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rokovacieho poriadku OZ.
Starosta obce navrhuje poslancom OZ odmenu za jedno zasadnutie vo výške 40 euro.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.
rokovací poriadok OZ.
Hlasovanie :

prítomných 8, za 8

6. Návrh VZN č. 1/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2019 o výške
dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2019. Návrh VZN bol 15 dní zverejnený ,
zmenu máme v tom , že v obci prevádzkuje súkromná materská škola.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci schválili VZN č. 1/2019 o
výške o dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2019 .
Hlasovanie: prítomných 8

za 8

7. Rôzne
a . Starosta obce konštatoval, že navrhuje zriadiť komisie:
- Komisiu kultúry v zložení : Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal –predsedníčka
Mgr. Beata Bodnárová – člen
Teodor Bulavčiak
- Komisiu verejného poriadku v zložení : Zoltán Kiss – predseda
JUDr. Peter Ondrus , Phd. – člen
Zoltán Karátsony – člen
- Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
v zložení :
JUDr. Peter Ondrus, PhD- predseda
Alžbeta Sándor Nemes – člen
PaedDr. Erika Kovácsová ,PhD- člen
Poslanci OZ žiadne pripomienky nemali, jednohlasne zriadili navrhnuté
komisie.
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Hlasovanie : prítomných 8 za 8
b. Starosta obce uviedol, že za zástupkyňu starostu obce menuje pani Alžbetu Gyurcsiovú,
ktorá túto funkciu zastávala aj v minulom volebnom období.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie vymenovanie
zástupkyne.
c. Starosta obce navrhuje schváliť za sobášiacich : starostu obce , PaedDr.Zoltán
Metzner, MBA a zástupkyňu obce, pani Alžbetu Gyurcsiovú.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili sobášiacich .
Hlasovanie : prítomných : 8 za : 8
d. Starosta obce uviedol, že nakoľko na novembrovom zasadnutí OZ bol schválený plat
starostu len na mesiac december, tak máme za povinnosť prerokovať plat opätovne.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov a § 4
ods.2 zvýšenie platu o 60 %.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – navrhujem starostovi zvýšenie platu o 60 % zanechať. Snaží sa, čo je jeho
silách spraví, čo sľúbi aj dodrží.
Poslanci OZ zmenu nenavrhujú, jednohlasne schválili zvýšenie platu o 60 %.
Hlasovanie . prítomných 8

, za 8

e. Starosta obce konštatoval, že v roku 2018 sme nezrealizovali úlohu – vybudovanie
parkovacej plochy pri ŽSR Reca, nakoľko nám chýbali všetky potrebné stanoviská od
dotknutých orgánov. Navrhujem túto úlohu zrealizovať tento rok,
cena zákazky je 13 200 Euro bez DPH.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili , pán Michal Bačinský sa zdržal hlasovania.
Hlasovanie : prítomných : 8, za 7, zdržal sa 1
f. Starosta obce navrhol na rok 2019 finančnú podporu pre rímskokatolickú ako aj
pre reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 1 000- 1000 euro .
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili a jednohlasne schválili podporu
pre cirkvi vo výške 1000-1000 euro.
Hlasovanie : prítomných 8 , za 8.
g. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť „Slovo života,Kresťanské
združenie so sídlom : Národná č. 32,Modra o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
Starosta obce navrhuje nájom predĺžiť do 30.06.2019 ,t.j. na dobu určitú za 1,00 euro.
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Poslanci OZ starostom predložený návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
h. Kiss Zoltán –poslanec OZ navrhuje prijať uznesenie , aby územný plán obce 4
roky bol zablokovaný. Máme otvorené lokality , netreba ďalšie otvárať.
j. Peter Ondrus – obecné zastupiteľstvo prijať takéto uznesenie nemôže. V prípade
,že niekto podá žiadosť je potrebné zaevidovať.
k. Starosta obce informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie sa koná 25. apríla 2019.
Veľkokapacitné kontajnery budú v obci umiestnené od 5.4 do 10.4.2019, podáva
projekt na vybudovanie multifunkčného ihriská a na rozšírenie kamerového systému.

10. Návrh na uznesenie
Alžbeta Gyurcsiová ,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:
.....................................
Zoltán Kiss

...........................................
PaedDr.Erika Kovácsová, PhD.

Zapísala: Viola Kválová
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