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

V Reci , dňa 13.06.2019
Z Á P I S N I C A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 13.06.2019 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.
Tibor Kvál
Előd Neszméry
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Alžbeta Sándor Nemes
Hlavná kontrolórka
Zástupca firmy LED ARENA
Zapisovateľka

Mgr. Mária Tomovičová
Gabriel Fitos
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.Tibor Kvál

2. Előd Neszméry

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prezentácia firmy LED ARENA
3. Úlohy na Obecné dni 2019
4. Rôzne
5.Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Mgr. Gyurcsi Pomichal Máriu,
Zoltána Kissa a PaedDr.Eriku Kovácsovú, PhD a za overovateľov zápisnice Tibora
Kvála a Előda Neszméryho, poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.
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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. Rekonštrukcia verejného osvetlenia –prezentácia firmy LED ARENA
Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva zástupcu firmy
LED ARENA , pána Fitosa, ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia a
požiadal ho o prezentáciu.
Pán Fitos, ako zástupca firmy LED ARENA s.r.o z Matúškova predložil
návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci. Uviedol, že na prezentáciu a na
porovnanie pred mesiacom bolo namontovaných na staničnú cestu svietidlá v počte 8 ks.
Pán Fitos predložil rozpočet ako aj výhody na výmenu svietidiel na LED.
Písomná správa- návrh sa prikladá k zápisnici.
Pripomienky:
Ondrus Peter – aká je životnosť LED svietidiel.
Kiss Zoltán – v prípade odsúhlasenia navrhujem svietidlá na každý stĺp.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní jednohlasne schválili
rekonštrukciu verejného osvetlenia a vypísanie verejného obstarávania.
Hlasovanie : prítomných 9, za 9

3. Úlohy na Obecné dni 2019
Starosta obce konštatoval, že tak ako iné roky aj tento rok sa začínajú
Obecné dni ekumenickou bohoslužbou dňa 21.06.2019 o 18.00 hodine
v reformovanom kostole. Dňa 22.06.2019 sa stretneme v kultúrnom dome
o 8,00 hodine, varenie otvoria pani Gyurcsi Pomichal Mária a Bodnárová Beata.
o 9,00 hodine . Po obede sa začína program o 15.00 hodine.
Moderovať bude Gyurcsiová Alžbeta, občerstvenie bude mať na starosti pani Sándor
Nemes Alžbeta. Šampanské pre skupiny zasponzoruje poslanec Ondrus, priestor
pred Jednotou zabezpečí pán Kiss, zábava sa skončí o 03.00 hodine..
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, úlohy na Obecné dni 2019 jednohlasne zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9

2

4. Rôzne
a. Starosta obce oboznámil prítomných , že sme získali z dotácie Európskej komisie
v programe WiFi4EU 15 000,00 eur na vybudovanie bezplatných Wi-Fi hotspotov.
Poslanci OZ jednohlasne schválili dotáciu Európskej komisie v programe Wifi4EU.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9 .
b. Starosta obce uviedol, že vypracoval a podal projekt na vybudovanie multifunkčného
ihriska v obci na pozemku parc.č. 566/2 z dotácie Úradu vlády SR ako aj z vlastných
prostriedkov v celkovej sume 91 519 ,00 eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmen názorov jednohlasne odsúhlasili vybudovanie
multifunkčného ihriska v celkovej sume 91 519,00 eur.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
c.

Starosta obce ďalej uviedol, že vo dvore kultúrneho domu s finančnou podporou BSK
obec umiestnila fitnesové prvky v celkovej sume 1992 ,00 euro , z čoho dotácia bola
900,00 euro.
Poslanci OZ jednohlasne súhlasili s umiestnením fitnes prvkov.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9

d. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť ZO CSEMADOK o
finančný príspevok vo výške 1000 euro na oslavu 70.výročia založenia organizácie.
Pripomienky:
Gyurcsi Pomichal Mária – poslankyňa, ako predsedníčka organizácie uviedla, že
plánujú organizovať celotýždňové oslavy v novembri . Chceli by umiestniť
dvojjazyčnú pamätnú tabuľu na stenu kultúrneho domu, ako aj vydať pamätnú knihu.
Podávame projekt a žiadosť o dotáciu aj na BSK.
Po výmene názorov poslanci jednohlasne schválili finančnú dotáciu pre
ZO CSEMADOK vo výške 1000 euro a súhlasili s umiestnením dvojjazyčnej
pamätnej tabule na stene kultúrneho domu pri príležitosti 70. výročia založenia
organizácie Csemadok.
Hlasovanie : prítomných 9 za: 8, zdržala sa : 1-Mgr.Gyurcsi Pomichal Mária
e. Starosta obce predložil na schválenie prevod nehnuteľnosti parc.č. 540/54
vo výmere 532m2 za cenu 15 euro /m2 pre Máriu Neszméryovú. Pozemok
nepretržite užíva žiadateľ 30 rokov a bezprostredne tvorí jeden celok s jej
pozemkov.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstvo jednohlasne schválili
odpredaj pozemku parc.č.. 540/54 vo výmere 532 m2 za cenu 15 eur/m2
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pre Máriu Neszméryovú, bytom Reca č. 435.
Hlasovanie : prítomných : 9 , za 9
f. Kiss Zoltán – chcem vyjadriť poďakovanie organizácie DHZ za dobre organizovanú
akciu- Deň detí v obci.

5. Návrh na uznesenie
Mgr.Gyurcsi Pomichal Mária., 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:
.....................................
Tibor Kvál

...........................................
Előd Neszméry

Zapísala: Viola Kválová
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