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

V Reci , dňa 04.06.2020
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 04.06.2020 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
Alžbeta Sándor Nemes

Hlavná kontrolórka
Zástupcovia: Slovak Telekom , a.s.
e-Net s.r.o
Obec Nový Svet

Mgr. Mária Tomovičová
Viselka
I. Juríček
T. Juríček

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. Zoltán Kiss

2. PaedDr. Erika Kovácsová,PhD

Program:1.Prezentácie predstaviteľov firiem Slovak Telekom a.s. a Setem, s.r.o
o investičnej činnosti na území obce Reca –vybudovanie optického
káblového vedenia
2. Kontrola plnenia vlastných uznesení
3. Plnenie rozpočtu obce za rok I. štvrťrok 2020
4. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 kvôli epidémie COVID 19
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5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019
6. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
7. Správa nezávislého audítora za rok 2019
8. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Reca č. 2/2020
9. Sadzobník správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované
Obecným úradom v Reci
10. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Reci
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Tibora Kvála, Előde Neszméryho a
JUDr. Petra Ondrusa,PhD., a za overovateľov zápisnice Alžbetu Sándor Nemes
a Alžbetu Gyurcsiovú, poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.

1. Prezentácia predstaviteľov firiem Slovak Telekom a.s. a Setem s.r.o
o investičnej činnosti na území obce Reca – vybudovanie optického
káblového vedenia
Starosta obce privítal zástupcov- predstaviteľov firiem Slovak Telekom a.s. pána Viselku,
firmy e-net pán I. Juríčeka a za obec Nový Svet pána Tibora Juríčeka a požiadal ich
o predstavenie ich investičného zámeru v obci stavby: INS FTTH SC 03 Reca .
Pán Viselka za firmu Slovak Telekom a.s. predstavil investičný zámer firmy o položenie
optickej infraštruktúry pre všetky objekty v obci ako aj položenie rezerv pre budúci rozvoj
v obci. Cieľom navrhovanej investície je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pre investora a telekomunikačného operátora. Trasa výkopov povedie
v intraviláne obce v spevnených a nespevnených povrchoch vrátane podtlakov pod cestami
podľa priloženej dokumentácie.
Zástupca firmy Setem s.r.o / e- net / odstupuje od investičného zámeru, nemá záujem
sa pripájať.
Za obec Nový Svet pán T.Juríček uviedol, že potrebuje súhlasné stanovisko obecného
zastupiteľstva pre obec Nový Svet o uloženie optického kábla do spoločnej rýhy.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, aby vedenie sa ťahalo vzdušne po
stĺpoch a aby v spoločnej rýhe boli položené optické káble spolu s Novým Svetom.
Ondrus Peter - chcel by som podrobné technické vysvetlenie, kde je plánované vzdušné
a kde podzemné vedenie, či budú podvrtávať alebo rozkopávať terén.
Starosta obce- kedy uvažuje Slovak Telekom s realizáciou stavby „INS FTTH SC 03
Reca“ pre účely podzemného uloženia optickej elektronickej siete. S obcou Nový Svet sa
bude rokovať až po doriešení úloh so Slovak Telekom.
Kvál Tibor – obec potrebuje optický siete , treba o tom pouvažovať.
Zástupca Slovak Telekom pán Viselka odpovedal na dotazy:
- Slovak Telekom plánuje realizáciu stavby do roku 2023. Najprv treba vybaviť územné
rozhodnutie ,čo potrvá 3-4 mesiace , až potom sa dá vypracovať realizačný projekt.
Investičný zámer je spracovaný tak, že tam, kde sú stĺpy, bude optický kábel vzdušne,
kde nie sú bude podzemne uložené.
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Po prediskutovaní sa poslanci OZ dohodli, že súhlasia s realizáciou stavby „INS FTTH
SC 03 Reca „ s podmienkou , že optická elektronická sieť bude uložená výlučne
podzemne.
Hlasovanie : prítomných : 9 za 9

2. 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 9

3. Plnenie rozpočtu obce za rok I. štvrťrok 2020
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. štvrťrok 2020 .
Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 30% . T.č. už občania na 97%
uhradili poplatok za odvoz komunálneho odpadu a pani Neszméryová Mária
uhradila 2 splátku za kúpu pozemku.
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 26%. Čo sa týka kapitálových výdavkov
máme dokončené dopravné značenie v obci a prvú časť rekonštrukcie spoločenského
domu.
.

Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2020.
Hlasovanie : prítomných 9, za 9
4. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 kvôli epidémie COVID 19
Starosta obce požiadal účtovníčku obce Violu Kválovú o predloženie návrhu na zmenu
rozpočtu obce na rok 2020.
Pani Viola Kválová uviedla, že kvôli epidémie COVID 19 podľa prognózy
MF SR obec bude mať zníženú daň z príjmov zo závislej činnosti o 140 tisíc
Euro, z týchto dôvodov navrhujem upraviť rozpočet nasledovne:
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V príjmovej časti znížiť daň zo závislej činnosti na 410 tisíc, vo výdavkovej časti
zrušiť kapitálové výdavky : cesta na Grob 120 tisíc, rozšírenie rozhlasu 3 tisíc,
odvodňovací systém 3 tisíc, rozšírenie osvetlenia 10 tisíc a bežné výdavky na deň obce
5tisíc , výsadbu zelene 5 tisíc a zvýšiť položku geometrické plány na 7 tisíc, autobusové
zastávky na 25 tisíc a rekonštrukcia spoločenského domu na 28 tisíc euro.
Príjmová časť rozpočtu na rok 2020 celkom po zmene bude 732 750 € a výdavková časť
728 750 €..
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili zmenu rozpočtu obce na rok 2020 kvôli
epidémie Covid 19.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9
5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019
Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce pani Viole Kválovej.
Účtovníčke obce uviedla, že správa je vypracovaná podľa hospodárenia obce.
Koncoročné výkazy boli odovzdané na MF SR, ako aj na daňový úrad .
Podľa predpísaných zákonov obec je povinná tvoriť rezervný fond vo výške 10%
z výsledku hospodárenia .Nerozdelený výsledok hospodárenia navrhujem použiť na
kapitálové výdavky obce.
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 2019..
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
6. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, Mgr. Máriu Tomovičovú o podanie
správy.
Pani Mgr.Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh
záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 tak, ako to žiada
zákon bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli a na web stránke obce.
Ďalej konštatovala, že vypracovaný záverečný účet , ako aj hospodárenie obce je v súlade
s rozpočtovými a účtovníckymi pravidlami ako aj s predpismi.
Navrhuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad .
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na
vedomie správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
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7. Správa nezávislého audítora za rok 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu nezávislej audítorky,
stanovisko k účtovnej závierke a finančnej situácie obce Reca k 31.12.2019.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie správu
nezávislej audítorky za rok 2019.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
8. Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Reca č. 2/2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstva návrh VZN o prevádzkovom poriadku
pohrebiska na území obce Reca č. 2/2020, ktorý bol na 15 dní zverejnený na úradnej
tabuli obce. K návrhu uviedol, že nakoľko hrobári podľa zákona musia mať odbornú
spôsobilosť, dodržania zákona sme riešili prostredníctvom Pohrebnej služby Senec.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN
č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Reca.

Hlasovanie : prítomných 9 za 9

9. Sadzobník správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované
Obecným úradom v Reci
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh sadzobníka správnych
a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Reci.
Písomný návrh sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predložený návrh sadzobníka
správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované Obecným úradom
v Reci.
Hlasovanie: prítomných 9 za 9
10. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Reci
Starosta obce konštatoval, že sa ukončilo multifunkčné ihrisko . Bolo potrebné okolo
ihriska vybudovať chodník ako aj zabezpečiť osvetlenie. Tieto práce boli navyše, tak že
výdavky na ihrisko budú zvýšené. Správkyňou ihriska bude pani Rozália Fábryová , aby
ihrisko bolo funkčné ,potrebujeme schváliť prevádzkový poriadok .
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
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schválili prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Reci.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
11. Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu vyhlásenie o tom, že parkovacie
plochy pri ŽSR Reca budú vybudované na pozemku zapísanom na LV č. 1422 parcela
reg. E-KN p.č. 1522/2 / registra C p.č. 1310/3/, ktorá je vo vlastníctve SRSlovenského pozemkového fondu Bratislava. BSK parkovacie miesta nepreberá do
vlastníctva ani do správy. Parkovacie miesta budú vybudované popri komunikácii III/1050
/Reca-spojka/ na časti parcely 1522/2 registra E/1310/3 registra C obcou Reca a budú
vlastníctvom obce a obec Reca bude vykonávať aj správu predmetných parkovacích
plôch.
Hlasovanie : prítomných 9

za 9

b. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť Mgr. Kataríny Sowiňskej,
bytom Reca 672 o odpredaj časti pozemku p.č. 566/201.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť Mgr.Kataríny Sowiňskej,
bytom Reca 672 jednohlasne zamietli - neschválili.
Hlasovanie: prítomných 9 za 9
c. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Lenky
Gabriškovej, bytom Reca č.d. 434 o odpredaj pozemku parcely registra KN-C
č. 540/61 , druh pozemku záhrada vo výmere 500 m2. Žiadosť odôvodňuje tým,
že záhradu užíva cca 30 rokov , zveľaďuje a tvorí jeden celok s jej pozemkom.
K žiadosti pán starosta dodal, že podľa zákona o majetku obcí musí byť vypísaný
zámer a na l5 dní vyvesený.
Poslanci OZ po výmene názorov jednohlasne schválili zámer predať obecný majetok
a to parc. registra KN-C č. 540/61, druh pozemku záhrada vo výmere 500m2 na
základe osobného zreteľa. Budúcim nadobúdateľom nehnuteľnosti má byť:
Lenka Gabrišková , bytom Reca č.d. 434.
Hlasovanie : prítomných 9 za 9
d. Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Magdalény
Vargovej, bytom Senec, nám. 1 mája č. 55/8 o predaj majetku časť pozemku KN-E .č.
566/201 ,orná pôda, evidovaný na LV č. 1441 v k.ú. Reca vo výmere 1329 m2., .
Geometrickým plánom č. 23/2020 zo dňa 9.4.2020 z parcely KN-E 566/201 po zameraní
v novom stave vznikla KN-C parc.č. 1289/2 ,druh pozemku zastavaná plocha vo výmere
1329 m2. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve nadobúdateľa, pozemok pre obec nie je využiteľný. Na pozemku parc.č.
1289/10 vo výmere 220 m2 viazne vecné bremeno na zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili sumu
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5 € za l m2, tým ,že kupujúci znáša všetky výdavky s vyhotovením kúpnej zmluvy
a vkladom do katastra nehnuteľnosti.
Hlasovanie: prítomných 9 za 9
e. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť RK Real s.r.o so sídlom
Zámocké schody 2/A , Bratislava o predaj časť pozemku KN-E č. 566/201,orná
pôda , evidovaný na LV č. 1441 v k.ú. Reca vo výmere 1329 m2.
Geometrickým plánom č. 23/2020 zo dňa 9.4.2020 z parcely KN-E 566/201 po zameraní
v novom stave vznikla KN-C parc.č. 1289/2, druh pozemku zastavaná plocha vo výmere
1329 m2. Jedná sa o pozemok ,ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
Vlastníctve nadobúdateľa, pozemok pre obec nie je využiteľný. Na pozemku parc.č.
1289/9 vo výmere 63 m2 a na parc.č. 1289/11 vo výmere 41 m2 viazne vecné bremeno
na zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili sumu 5 € za
1 m2 tým, že kupujúci znáša všetky výdavky s vyhotovením kúpnej zmluvy a s vkladom
do katastra nehnuteľnosti
Hlasovanie : prítomných : 9 za 9

f. Starosta obce informoval poslancov , že:
- v obecných novinách je uverejnený článok čo sa týka odpadového hospodárstva,
- v rámci epidémie COVID 19 obec zabezpečila rukavice a ochranné rúška najprv
občanom nad 60 rokov, rúška v počte 800kusov od BSK obec rozdala občanom od 30 do
60 rokov. Bolo zabezpečené seniorom donáška nákupu z Jednoty a získali sme financie
v sume 2000 € od TA3 na úhradu výdavkov COVID 19.
- v mesiaci apríl a máj sa uskutočnil zápis do škôl a materskej školy. Do ZŠ je zapísaných
10 prvákov , do ZŠ s VJM ani jeden a do MŠ zapísali 22 deti a prijali sme 20 detí, ktorí
do 31.12.2020 dovŕšili 3 rokov.
- v mesiaci apríl boli v obci rozložené veľkokapacitné kontajnery
- sú vybudované internetové hotspoty v obci z dotácie EÚ - WIFI4EU
- v kultúrnom dome vo veľkej sále sme vymenili stoly a stoličky
- ukončila sa I. etapa rekonštrukcie spoločenského domu
- máme podaný projekt na vybudovanie nových autobusových zastávok
- v štádiu riešenia je projekt kanalizácie .
8 . 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.
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PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce

Overovatelia:
.....................................
Alžbeta Gyurcsiová

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

Zapísala : Viola Kválová
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