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

V Reci , dňa 19.09.2019
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 19.09.2019 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

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.Alžbeta Gyurcsiová

2. Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2019
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca za
školský rok2018/2019
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje JUDr.Petra Ondrusa,PhD.,Alžbetu
Sándor Nemes a Michala Bačinského, a za overovateľov zápisnice Alžbetu Gyurcsiovú
a Mgr.Máriu Gyurcsi Pomichal,poslancov obecného zastupiteľstva.
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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 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 2019
Starosta obce na predloženie správy odovzdal slovo účtovníčke obce, pani Viole
Kválovej.
Pani Viola Kválová konštatovala, že poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou
prevzali aj písomne vypracovanú správu o plnení rozpočtu obce za I.polrok
2019. Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 62% . Toho času už uhrádzajú
druhú časť dani poľnohospodári za pozemky a občania poplatky za miesta v cintoríne.
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 42%. Kapitálové výdavky –väčšie položky
budú až v III. štvrťroku , nakoľko práce sa uskutočňovali cez letné mesiace.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2019.
Hlasovanie : prítomných 9, za 9
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca za školský
rok 2018/2019
Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo so správami o výchovno-vzdelávacej
činnosti školských zariadení za školský rok 2018/2019, ktoré vypracovali
riaditeľky a prerokovali jednotlivé školské rady.
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
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4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že sa zmenil zákon a zmenili
pásma, čo sa týka výšky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.
U nás režijné náklady platia len dôchodcovia. Na podnet pani hlavnej kontrolórky obce
na novembrovom zasadnutí OZ prijmeme nové VZN , kde budú zapracované tzv. obedy
zadarmo, kde 1,20 € platí štát a rozdiel rodičia.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili
dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
5. Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie nájomnú zmluvu na
športové ihrisko medzi obcou a HM Events ,s.r.o. Mali sme rokovanie, kde boli
prítomní pán poslanec Kiss a pani hlavná kontrolórka Mgr. Mária Tomovičová. Pri
vytvorení zmluvy ďakujem za pomoc aj pánovi poslancovi Ondrusovi. Dosiahli sme
kompromis, návrh zmluvy bol prerokovaný a dávam vám na odsúhlasenie.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predloženú
nájomnú zmluvu na dobu určitú do 01.09.2029 za 1 euro.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
b. Starosta obce ďalej predložil žiadosť Jána Vargu a manželky, bytom Jesenského 2
90301 Senec o odpredaj obecného majetku . Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že
občania tam vynášajú smeti .
K žiadosti pán starosta dodal, že od roku 2017 je v platnosti uznesenie č. 120/OZ
v ktorom odpredaj časti pozemku parc.č. 566/201 bolo odročené až do ukončenia
výstavby lokality A11-ÚB-Pri židovskom ,preto navrhujem túto žiadosť neriešiť.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva s návrhom pána starostu obce
jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
c. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo , že Slovo života ,občianske združenie
mal uzatvorenú nájomnú zmluvu do 30.06.2019 na bývalú požiarnu zbrojnicu. Štatutár
združenia nájomnú zmluvu znova uzatvoriť nechce. Boli sme budovu prezrieť, je na
90% v poriadku, až na tú zadnú časť. Navrhujem v novembri pri zostavovaní rozpočtu
vyčleniť financie na rekonštrukciu a budovu využívať pre potreby obce.
Starosta obce ďalej informoval zastupiteľstvo o tom, že cez letné mesiace sa rozšírila
školská jedáleň, obnovili sme sociálne zariadenie v materskej škole, na to sme získali
financie aj od BSK. Je hotové parkovisko pri železnici, chodník na tzv. Anjelskej ulici
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,chodník –odvod dažďovej vody pred hostincom Gabi, opravená krajnica cesty pred
Dudíkom ako aj pred školou a kostolom, vymenili sme lampy verejného osvetlenia na
LED.
Čaká nás ešte multifunkčné ihrisko, pasport dopravného značenia v obci a cesta
smerom na Grob,ktorá tento rok nebude doriešená , čakáme delimitačný protokol od
SPF , a musíme doriešiť aj vlastnícke vzťahy.
e. Kiss Zoltán –poslanec sa poďakoval veliteľovi DHZ za rýchly, odborný zásah pri
požiaroch v obci. Poďakoval všetkým, ktorí cez leto boli nápomocní pri jednotlivých
prácach a navrhol pred hostincom Gabi vymeniť informačnú tabuľu.

5. 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

...........................................
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichl

Zapísala: Viola Kválová
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