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

V Reci , dňa 23.01.2020
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 23.01.2020 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
Tibor Kvál
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Ospravedlnená:

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 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 2019
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2020
5. Návrh VZN č. 1/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020
6. Návrh VZN č. 2/202 –Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku
za rozvoj
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Michala Bačinského,Alžbetu Gyurcsiovú
a Mgr. Máriu Gyurcsi Pomichal, a za overovateľov zápisnice Zoltána Kissa a PaedDr.Eriku
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 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 rok 2019 .
Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 99% . Nevyčerpali sme dotáciu 38000
Euro na multifunkčné ihrisko , táto úloha prechádza na rok 2020.
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 99%. Kapitálové výdavky – ako multifunkčné
ihrisko a umiestnenie dopravných značiek sa presúva na rok 2020.
Na tieto položky máme vyčlenené – ušetrené finančné prostriedky.
.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne schválili plnenie rozpočtu obce za rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, Mgr. Máriu Tomovičovú o
podanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce konštatovala, že pri kontrolách
neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolovala čerpanie poskytnutej dotácie pre DHZ
ako aj dodržanie zákonnosti pri hospodárení , správnosť pokladničných a bankových
operácií , prehľadnosť a správnosť účtovania.
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Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
4. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2020
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o podanie správy.
Mgr. Mária Tomovičová ,hlavná kontrolórka obce uviedla ,že na rok 2020 má
naplánované : tematickú kontrolu hospodárenia , kontrolu záväzkov a pohľadávok
ako aj vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce.
Poslanci k predloženému plánu práce hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky nemali,
jednohlasne schválili plán práce .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
5. Návrh VZN č. 1/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2020 o výške
dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020, ktorý bol na 15 dní zverejnený na stránke
obce, k návrhu žiadne pripomienky neboli. Starosta obce konštatoval, že na
základe počtu detí k 15.9.2019 pre súkromnú materskú školu v rámci originálnych
kompetencií dostaneme financie ,ktoré musíme preúčtovať mesačne 1/12 pre
súkromnú škôlku, na rok 2020 je to suma 52 662,72 Euro.
.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predložený
návrh VZN č. 1/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
6. Návrh VZN č. 2/2020 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku
za rozvoj
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 2/2020 – Dodatok
č.. 1 k VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj.
Starosta obce uviedol, že dodatok k návrhu je potrebné prijať ,nakoľko zákon požaduje
aby obec informovala verejnosť o tom, že na aké aktivity sú použité financie z poplatku za
rozvoj. Obec Reca v záverečnom účte, ktorý je zverejnený aj na stránke obce bude
informovať verejnosť o tom, že na aký účel sú predmetné financie použité.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva s predloženým návrhom VZN č.
2/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj jednohlasne
schválili.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
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7. R ô z n e
a. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Jána Vargu
a manželky, bytom Senec, Jesenského 2 o predaj majetku parc.č. 566/201 ,orná pôda,
evidovaný na LV č. 1441 v k.ú. Reca.
Pán starosta k žiadosti podal vysvetlenie, ide o pozemok nevysporiadaný, vlastníkom
je obec. Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený, časť pozemku nie je zo
žiadnej strany prístupný vlastníkovi. Pán Varga by kúpil parcelu, kde má jazero a ten
ďalší kúsok by kúpil RK REAL. Po schválení zámeru bude potrebné pozemok
zamerať a geometrickým plánom rozdeliť.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
schválili zámer predaja majetku obce Reca ,časť pozemku E-KN parc.č. 566/201,orná
pôda, evidovaný na LV č. 1441 v k.ú. Reca pre Jána Vargu a manželku Magdalénu
Vargovú , bytom Senec, Jesenského 2 .
Hlasovanie: prítomných : 8 za 8
b. Starosta obce predložil žiadosť RK REAL, s.r.o sídlom Zámocké schody 2/A,
Bratislava o odpredaj majetku –orná pôda parc.č. 566/201 evidovaný na LV č. 1441.
Jedná sa o ďalšiu časť – pokračovanie pozemku , o čo žiada pán Varga.
Po výmene názorov poslanci jednohlasne schválili zámer predaja majetku obce,
a to časť pozemku E-KN parc.č. 566/201 orná pôda , evidovaný na LV č. 1441 v k.ú.
Reca podľa geometrického plánu.
Hlasovanie : prítomných : 8 za 8
c. Pán starosta predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť RK REAl, s.r.o zmenu
územného plánu v lokalite A11.
Poslanci podnet na zmenu jednohlasne odmietli.
Poslanci neschválili podnet na zmenu územného plánu pre RK REAL s.r.o na lokalite
A11.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
d. Starosta obce konštatoval, že je potrebné vyriešiť nájom pozemku za bývalou
požiarnou zbrojnicou, ktorý prenajímali pán Kamenský a Horváth. Na rok 2019 už
sme nemali uzatvorenú nájomnú zmluvu a môj návrh je ,aby sme už nájomnú zmluvu
neuzatvorili, nakoľko budova bude slúžiť pre občanov obce, spoločenským
organizáciám a tým pádom potrebujeme aj pozemok.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že nemajú zámer
naďalej prenajať pozemok – parc.č. 112/2 v k ú. Reca .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8

4

e. Starosta obce konštatoval, že začiatkom januára z obce Várbalog-Maďarsko
pani starostka Anita Frank a zástupca starostky Tivadar Dudás požiadali o uzatvorenie
zmluvy na vybudovanie cezhraničnej spolupráce medzi obcami Reca a Várbalog.
Majú cca 400 obyvateľov a k podávaniu projektu je podmienkou, aby mali uzatvorenú
zmluvu – o cezhraničnú spoluprácu do 31.12.2020.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – v dnešnej dobe už skoro každá obec má partnerskú obec, som za
podpísanie zmluvy.
Po výmene názorov poslanci jednohlasne prejavili vôľu uzatvoriť spoluprácu s obcou
Várbalog v Maďarsku.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
f. Starosta obce oboznámil poslancov s prácami, ktoré už prebiehajú : rekonštrukcia
spoločenského domu, osádzajú sa dopravné značky, multifunkčné ihrisko začínajú
v mesiaci február.

8 . Návrh na uznesenie
Gyurcsiová Alžbeta 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:
.....................................
Kiss Zoltán

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

Zapísala : Viola Kválová
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