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

V Reci , dňa 25.04.2019
Z Á P I S N I C A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 25.04.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

Poslanci OZ:
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal
Zoltán Kiss
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Alžbeta Sándor Nemes

Ospravedlnení :
Hlavná kontrolórka

Michal Bačinský ,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 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.Alžbeta Gyurcsiová

2. Alžbeta Sándor Nemes

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2019
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018
4. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
5. Správa nezávislého audítora za rok 2018
6. Program na Obecné dni 2019
7. Pasport dopravného značenia v obci
8. Rôzne
9.Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Mgr. Gyurcsi Pomichal Máriu,

1

Neszméry Előde a JUDr. Ondrus Petra, PhD a za overovateľov zápisnice Alžbetu
Gyurcsiovú a Alžbetu Sándor Nemes, 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 7, za 7

2. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2019
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. štvrťrok 2019.
Príjmová časť rozpočtu obce je splnené na 34,09 % a výdavková časť na 18,85%.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženej správe žiadne pripomienky nemali ,
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 7, za 7
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018
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. Výsledok hospodárenia obce ako aj rezervný fond obce navrhuje
použiť na kapitálové výdavky.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
obce za rok 2018.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7
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4. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
Starosta obce požiadal pani Mgr. Máriu Tomovičovú ,hlavnú kontrolórku obce
o podanie správy.
Pani Mgr.Mária Tomovičová , hlavná kontrolórka obce konštatovala, že počas roka
2018 prekontrolovala vedenie účtovníctva, hospodárenie s majetkom obce a nezistila
žiadne nedostatky. Vypracovaný záverečný účet je v súlade s rozpočtovými
a účtovníckymi pravidlami ako aj s predpismi.
Navrhuje záverečný účet schváliť .
Po výmene názorov poslanci jednohlasne zobrali na vedomie správu hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 .
Hlasovanie : prítomných 7 za 7 .

5. Správa nezávislého audítora za rok 2018
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislej audítorky,
stanovisko k účtovnej závierke a finančnej situácie obce Reca k 31.12.2018.
.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na
vedomie schválili.
Hlasovanie :

prítomných 7, za 7

6. Program na Obecné dni 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu na Obecné
dni. Dňa 21.6.2019 o 18.00 hodine bude ekumenická bohoslužba v reformovanom
kostole.22.6.2019 začíname o 9 hodine s varením pre radosť a program poobede
o 15 hodine s vystúpením deti MŠ a potom žiaci oboch škôl. Program pokračuje
a vystúpením Roba Kazíka , dvojjazyčný program budú mať Magnólia trio z Veľkých
Úľan a v maďarskom jazyku Kis Grofó z Maďarska. Zábava ako zvyčajne do 3hodiny
hrá skupina Simmons. Občerstvenie zabezpečí pán Baboš. Budú aj atrakcie pre deti a
tento rok rozšírené s atrakciou žongléra.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci schválili starostom predložený
návrh na Obecné dni 2019 .

Hlasovanie: prítomných 7

za 7

7. Pasport dopravného značenia v obci
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu pasport dopravného
značenia v obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali pasport dopravného značenia v obci ,kde
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budú zmeny , ako križovatka pri družstve, prikázaný smer spojovacia cesta pri
Jednote , prikázaný sme oproti cigánskej kolónie .
Po výmene názorov poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie pasport dopravného
značenia v obci Reca.
Hlasovanie : prítomných 7 za 7
8. R ô z n e
a. Starosta obce uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení odmenu pre poslanca OZ
musia byť vypracované zásady odmeňovania poslancov obce Reca a odmenu
zástupcovi určí starosta obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zásady odmeňovania poslancov OZ obce
Reca.
Hlasovanie : prítomných 7 za 7
b. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Neszméryovej Márie
o odkúpenie pozemku za ich záhradou, ktorú užívajú cca 30 rokov. Jedná sa o parcelu č.
540/54 vo výmere 532 m2.
K žiadosti pán starosta dodal, že nakoľko je to zvlášť parcela a prístup majú aj iní ,nedá
sa priamo predať. Podľa zákona o majetku obcí musí byť vypísaný zámer a na 15 dní
vyvesený.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer predať obecný majetok
a to parc.registra KN-C č. 540/54, druh pozemku záhrada vo výmere 532m2 na
základe hodného osobitného zreteľa .Budúcim nadobúdateľom nehnuteľnosti má byť:
Mária Neszméryová, bytom Reca č. 435..
Hlasovanie : prítomných : 7 za : 7
c.

Starosta obce predložil žiadosť hokejbalového klubu o finančný príspevok vo výške
800 euro pri príležitosti oslavy 30, výročia založenia klubu. Finančný príspevok by
použili na pamätné tričká a na občerstvenie.
Pán starosta uviedol, že po prekonzultovaní s hlavnou kontrolórkou doporučujú
schváliť príspevok vo výške 600 eur na pamätné tričká.

Poslanci OZ po výmene názorov jednohlasne schválili finančný príspevok v sume
600,00 euro hokejbalovému klubu Reca Diabli na pamätné tričká pri príležitosti
30. výročia založenia klubu.
Hlasovanie . prítomných 7

, za 7

d. Starosta obce predložil žiadosť Tech Tools s.r.o ,Za Záhradami 3, Zálesie
v zastúpení Ľubomírom Matisom o prenájom nebytových priestorov o výmere
766 m2 ,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie za účelom zriadenia
požičovne náradia .
Starosta obce dodal, že jedná sa o pozemok za Jednotou, parcela roky je nevyužitá.
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Pripomienky:
Kiss Zoltán – navrhujem, aby spravili oplotenie pozemku a nájom aby platili od 1.1.2020.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci OZ navrhli nájomnú zmluvu uzatvoriť
s podmienkami , nájom od 15.05.2019 za 1 euro na mesiac s podmienkami :revitalizácia
pozemku a vybudovanie oplotenia do 31.12.2019. Od 01.01.2020 výška nájmu sa stanovuje
na sumu 150 euro na mesiac.
Hlasovanie : prítomných : 7, za 7
e. Starosta obce informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie sa koná 13. júna 2019.
Ďalej informoval poslancov o podaní 5 projektov a to na : fitnes prvky do areálu KD,
rozšírenie MR, multifunkčné ihrisko, internet na verejné priestranstva a rozšírenie
kamerového systému.

9. Návrh na uznesenie
JUDr.Peter Ondrus,PhD., 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:
.....................................
Alžbeta Gyurcsiová

...........................................
Alžbeta Sándor Nemes

Zapísala: Viola Kválová
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