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

V Reci , dňa 10.09.2020
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 10.09.2020 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
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
JUDr.Peter Ondrus,PhD
Alžbeta Sándor Nemes
Ospravedlnený :
Hlavná kontrolórka

Tibor Kvál
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. Alžbeta Gyurcsiová

2. Előd Neszméry

Program:1.Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za rok I. polrok 2020
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci
Reca za školský rok 2019/2020
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Zoltána Kissa,Mgr.Máriu Gyurcsi
Pomichal a PaedDr. Eriku Kovácsovú,PhD. a za overovateľov zápisnice Alžbetu
Gyurcsiovú a Előde Neszméryho, 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 I. polrok 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. polrok 2020 .
Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 67% , T. č. už poľnohospodári uhrádzajú 2.
splátku dani z pozemkov, ktorá bola splatná do 31.08.2020.
Výdavková časť rozpočtu je splnená na 49%. Čo sa týka kapitálových výdavkov
máme dokončené multifunkčné ihrisko , ako aj autobusové zastávky, čakáme už len
dodanie smetných košov. Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2020.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca
za školský rok 2019/2020
Starosta obce predniesol správu výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení
v obci Reca za školský rok 2019/2020, ktoré vypracovali riaditeľky a prerokovali
príslušné školské rady.
V materskej škole prebiehala rekonštrukcia hygienických zariadení , bolo zamestnaných
5 učiteliek a počet detí bolo 57. Od 1.09.2020 je počet detí 62 a počet učiteliek 6 na 3
triedy.
V základnej škole boli 3 triedy a počtom detí 36 a 3 učiteľky. Tento rok klesol počet detí
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na 29, budú 2 spojené triedy s 2 učiteľkami .Pani Tuššová ako vychovávateľka školského
klubu a Valašťanová ako učiteľka podľa zákona majú pracovnú zmluvu na dobu určitú do
31.8.2021.
V základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským bolo 7 detí, od septembra je 6 detí.
Nakoľko prvákov tento rok nemáme, ak ani v školskom roku 2021/2022 nebudeme mať,
musíme požiadať ministerstvo o vyradenie školy zo siete škôl..
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky
nemali, jednohlasne zobrali na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školských
zariadení v obci Reca za školský rok 2019/2020.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8
4. Rôzne
a. Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie prevod
nehnuteľností pre Lenku Gabriškovú , bytom Reca 434 , parcela registra
KN-C č. 540/61, druh pozemku záhrada vo výmere 500 m2.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prevod z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom , že pozemok žiadateľka v celosti užíva 30 rokov
a bezprostredne tvorí jeden celok s jej pozemkom.
Poslanci schválili odpredaj 1m2 za 15,00 Euro.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky nemali, jednohlasne schválili prevod nehnuteľností pre Lenku Gabriškovú,
bytom Reca 434 .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
b. Starosta obce informoval prítomných :
- obec získala cez projekt -recyklácia odpadov financie 11 000 euro
- ďalším projektom na udržanie miest MŠ počas COVID 19 sme získali 14 555 ,00
euro
- na projekte „odvody“ do SP 5 555 ,00 euro
- od 01.01.2021 vstúpi do platnosti zákon –zber kuchynského biologického odpadu.
Prebieha rokovanie o spôsobe zbere kuchynského odpadu.
-od 1.10.2020 obec prijíma pracovnú silu –pani Eriku Rozínek na obecný úrad, nakoľko
pracovníčky sú nadmerne vyťažené a treba zabezpečiť plynulý chod obecného úradu.
- 17.októbra je plánovaný vo dvore kultúrneho domu akcia –pivný festival, ak nám to
situácia dovolí.
1.11.2020 spomienka - Deň zosnulých pri Dome smútku
14.11.2020 ZŠ usporiada Katarínsku zábavu – ak to situácia dovolí
19.11.2020 obecné zastupiteľstvo
21.11.2020 slávnostné podpísanie zmluvy s obcou Várbalog o cezhraničnú spoluprácu
podľa situácie, ak budú otvorené hranice.
29.11.2020 prvá adventná nedeľa – ekumenická bohoslužba
Pán starosta navrhuje tento rok stretnutie generácií vzhľadom na situáciu COVID 19
neuskutočniť, jubilanti by dostali len gratuláciu poštou.
c. Kiss Zoltán – poslanec obecného zastupiteľstva predniesol problém s FK Reca,neustále
sa sťažujú na prenajímateľa ihriska , na nedostatočné financovanie zo strany obce.
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d. Előd Neszméry – k pripomienke pána Kissa dodal, že prenajímateľ nedodržiava zmluvu.
e. Pán starosta obce zdôraznil že je potrebné dodržiavať zmluvu, sú zakotvené podmienky
čo sa týkajú jednej aj druhej strany.

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

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

Zapísala : Viola Kválová
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