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

V Reci , dňa 21.11.2019
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 21.11.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr. Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

Poslanci OZ:

Ospravedlnený:

Michal Bačinský
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal
Zoltán Kiss
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Alžbeta Sándor Nemes
Tibor Kvál

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 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.ELőd Neszméry

2. JUDr.Peter Ondrus,PhD

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2019
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2019
4. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
5. Návrh VZN č. 3/2019 o odpadoch
6. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Reca
7. Návrh rozpočtu obce Reca na rok 2020
8. Úlohy samosprávy na rok 2020
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Zoltán Kiss, PaedDr.Erika Kovácsová,PhD
a Alžbeta Sándor Nemes , a za overovateľov zápisnice Előd Neszméry a JUDr.Peter
Ondrus, 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 9, za 8

2. Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 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 III. štvrťrok
2019. Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 89% . Toho času už uhrádzajú
druhú časť dani poľnohospodári za pozemky a občania poplatky za miesta v cintoríne.
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 72%. Kapitálové výdavky –väčšie položky
už máme uhradené, výnimkou multifunkčného ihriska, cesta na Grob a osadenie
dopravných značiek.
.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2019.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2019
Starosta obce požiadal účtovníčku obce, pani Violu Kválovú o predloženie úpravy
rozpočtu obce za rok 2019.
Pani Kválová predložila správu na úpravu rozpočtu obce na rok 2019. Podrobne
uviedla a navrhla , ktoré položky je potrebné zvýšiť a ktoré znížiť.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
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Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili predložený návrh na úpravu rozpočtu obce na
rok 2019.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
4. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že návrh VZN č. 2/2019 o miestnych
daniach bol 15 dní zverejnený na stránke obce. V návrhu je navrhnutá jediná zmena, a to
zvýšenie dane za stavebný pozemok, nakoľko v porovnaní s ostatnými obcami sme mali
doteraz najnižšiu sadzbu. Občania žiadne pripomienky nepredložili.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
5. Návrh VZN č. 3/2019 o odpadoch
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2019 o odpadoch,
ktorý bol taktiež na 15 dní zverejnený na stránke obce., žiadne pripomienky
k návrhu neboli. Starosta obce konštatoval, že napriek tomu, že firma AVE zvyšuje
poplatky od 01.01.2020 o 8% , v návrhu nie sú oproti roku 2019 žiadne zmeny.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – mohli by sme zvýšiť poplatok vývoz na každého občana o 1,00 euro.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predložené
VZN č.3/2019 bez zmien.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
6. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec Reca
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Reca. Zmena návrhu vyplýva zo zákona, zmenili sa pásma
a zaviedli sa aj obedy zadarmo, na ktoré prispieva štát so sumou 1.20 euro za jeden obed
pre školákov a predškolákov v MŠ.
Oproti ostatným obciam máme najnižší poplatok v školskom klube 5,00 euro na dieťa za
mesiac, v návrhu je poplatok zvýšený na 10 euro.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva s predloženým návrhom VZN č.
4/2019 jednohlasne súhlasili.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
7. Návrh rozpočtu obce Reca na rok 2020
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Starosta obce konštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou obdržali
aj vypracovaný písomný návrh rozpočtu obce na rok 2020 až 2022 s tým, že obec nakoľko
nemá 2000 obyvateľov ešte stále vytvára štandardný rozpočet.
V návrhu už je zahrnutá výška dotácie pre súkromnú materskú školu, výška financie na
cestu na Grob, nakoľko táto úloha sa tento rok neuskutočnila ako aj zvýšený poplatok za
činnosť stavebného úradu. Oboznámil poslancov so žiadosťami FK Reca a DHZ Reca
o dotáciu.
Pripomienky:
Bačinsky Michal – poslanec OZ a ako predseda DHZ podal vysvetlenie, na aké účely
žiadajú dotáciu.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci jednohlasne schválili predložený návrh
rozpočtu obce na rok 2020.
Hlasovanie : prítomných : 8 za 8
8. Úlohy samosprávy na rok 2020
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s úlohami samosprávy na rok 2020.
Budú to nasledovné úlohy:
- Vybudovanie cesty na Grob,
- Ak v tomto roku nevybudujeme multifunkčné ihrisko , tak do 31.3.2020 musíme
túto úlohu splniť
- Na etapy zrekonštruovať budovu bývalej požiarnej zbrojnice
- Legalizovať hasičskú zbrojnicu
- Rozšírenie miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
- Vyriešiť dažďovú vodu na tzv. Malej ulici- pred pánom Bohony
- Vybudovať murované autobusové zastávky – máme podaný projekt v MAS-ke.
Poslanci obecného zastupiteľstva po výmene názorov jednohlasne schválili úlohy
samosprávy na rok 2020.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
9. Rôzne
a. Starosta obce predložil na schválenie zmluvu o zriadení spoločného obecného
úradu uzatvorenú podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej
rady o obecnom zriadení medzi mestom Senec a obcou Reca.
Starosta obce vysvetlil, že sa zvyšuje poplatok za tieto služby , ale na vykonávanie
tejto agendy každá jedna obec potrebuje odborníka.
Poslanci starostom predložené zmluvu schválili bez pripomienok jednohlasne .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
b. Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária , poslankyňa OZ ako predsedníčka organizácie
Csemadok sa poďakovala všetkým za poskytnutú finančnú aj morálnu pomoc pri
oslavách 70. výročia založenia CSEMADOK.
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c. Sándor Nemes Alžbeta – poslankyňa OZ predniesla, že občania sa sťažujú na zvýšený
hluk vo večerných a nočných hodinách pôsobený ťažením štrku v k.ú. Nový Svet.
Starosta obce predmetnú problematiku rieši s obcou Nový Svet.
d. Kiss Zoltán –poslanec sa poďakoval veliteľovi DHZ za dobre odvedenú prácu pri
požiaroch v obci, starostovi sa poďakoval za organizovanie osláv stretnutie generácií
a predsedníčke Csemadok za dôstojné oslavy 70. výročia založenia organizácie.
e. Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo s akciami v mesiaci december : 1-ho bude
ekumenická bohoslužba s rozsvietením 1.adventnej sviečky, 5-ho Mikuláš
v kultúrnom dome, 8-ho vianočné trhy v kultúrnom dome, 12-ho vianočné posedenie
o 17. hodine v Reštaurácií Rozmarín s poslancami, 14-ho a 15-ho vianočný program
v kultúrnom dome.

5. Návrh na uznesenie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD. 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:
.....................................
Előd Neszméry

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

Zapísala: Viola Kválová
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