Obec R E C A - Obecné zastupiteľstvo v RECI
Číslo: OZ /2020

V Reci , dňa 19.11.2020
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 19.11.2020 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
Alžbeta Sándor Nemes
Ospravedlnený :
Hlavná kontrolórka

JUDr.Peter Ondrus,PhD.
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. Michal Bačinský

2. Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za rok III. štvrťrok 2020
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2020
4. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Reca
5. Návrh VZN č. 4/2020 o odpadoch
6. Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom
7. Návrh rozpočtu obce Reca na rok 2021
8. Úlohy samosprávy na rok 2021

1

9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje Zoltána Kissa, Tibora Kvála
a Alžbetu Sándor Nemes a za overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Gyurcsi Pomichal
a Michala Bačinského, 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 III. 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 III. štvrťrok 2020 .
Príjmová časť rozpočtu obce je splnená na 99% a výdavková časť rozpočtu je splnená
na 79%. Všetky výdavky, čo sa týka investície sú splnené a vyplatené.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prediskutovaní žiadne pripomienky nemali
jednohlasne zobrali na vedomie plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2020.
Hlasovanie : prítomných 8, za 8
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2020
Starosta obce požiadal účtovníčku obce , pani Violu Kválovú, o predloženie návrhu na
úpravu rozpočtu obce za rok 2020.
Účtovníčka ,pani Kválová, predložila návrh na úpravu rozpočtu obce na rok
2020. Podrobne uviedla, ktoré položky je potrebné upraviť, zvýšiť alebo 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 2020.

Hlasovanie: prítomných 8, za 8
4. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Reca
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o tom, že návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach
bol 15 dní zverejnený na stránke obce. V návrhu nie je žiadna zmena navrhnutá , dane
zostávajú nezmenené.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali, jednohlasne schválili VZN č.
3/2020 o miestnych daniach na území obce Reca .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
5. Návrh VZN č.4/2020 o odpadoch
Starosta obce oboznámil prítomných s listom firmy AVE. Oboznámil prítomných , že firma
AVE zvyšuje ceny za zneškodnenie odpadov o 80 %:. Obce prechádzajú na množstvový
zber, nakoľko aj firma vychádza z množstva vyzbieraného odpadu. Máme prosbu od občanov
aj na väčšie bionádoby t.j. chceli by používať 240 l nádobu.
Pán starosta obce požiadal pani Kválovú a podanie vysvetlenia, ako to vychádza s poplatkom
v prípade množstvového zberu.
Pani Kválová uviedla, že podľa faktúr od firmy z celkového vyneseného tonáže a z počtu
nádob prerátané na 120 l nádobu pre našu obec vychádza koeificient za 1 kg 0.028 €.
Podľa výpočtov za 120 l nádobu pri dvojtýždňovom vývoze vychádza poplatok 88 Euro, za
240 l nádobu 175 Euro a za 1100 l nádobu 800 Euro. Je možnosť povoliť občanom mesačný
odvoz za polovičnú sumu.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – treba vysvetliť občanom, že tú nádobu nemusia naplniť s kameňmi.
Tomovičová Mária – odpad je celoštátny problém. Európska únia nastavila kritériá, ktoré
treba splniť, ak chceme dostávať dotácie.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili s odročením schválenia VZN,
nakoľko treba návrh prepracovať.
Hlasovanie: prítomných 8 za 8
6. Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom
Starosta obce navrhol tento návrh odročiť a prerokovať na ďalšom zasadnutí, nakoľko treba
zmeny zapracovať a znova vyvesiť na 15 dní na pripomienkovanie.
Poslanci s návrhom o odročenie VZN č. 5/2020 súhlasili.
Hlasovanie: prítomných 8 za 8
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7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce konštatoval, že poslanci obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou obdržali aj
vypracovaný písomný návrh rozpočtu obce na rok 2021 až 2023 s tým, že obec nakoľko nemá
2000 obyvateľov vytvára štandardný rozpočet.
V návrhu sú navrhnuté znížené položky organizáciám na výpomoc činnosti .
Pripomienky:
Kiss Zoltán – spevácky súbor Immanuel vzhľadom na COVID ďakuje pekne , ale neprosí
dotáciu na činnosť. Poprosím poslankyňu Kovácsovú ,aby prečítala môj príspevok do
diskusie, ktorý sa prikladá k zápisnici.
V žiadnom prípade nesúhlasím s príspevkom 6 000 euro pre FK Reca, je to veľa., treba znížiť
o polovicu.
Gyurcsiová Alžbeta – aj ja si myslím, že je to veľa , navrhujem 3 tisíc euro aj ja.
Neszméry Előd- cez rok, keď hráme, máme veľké výdavky : Platíme trénera , 2
hráčov,rozhodcov a delegáta.
Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária – treba zaviazať organizáciu, aby koncom roka predložili
vyúčtovanie.
Bačinský Michal – my ako DHZ, veľa veci platíme z vlastných .
Kovácsová Erika – ako ja vidím, pre obec je nápomocná DHZ, oproti dotácií pre DHZ je
suma pre FK Reca vysoká. Každá jedna organizácia pre vlastné hoby musí investovať aj
vlastné financie.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
aby bol výpomoc 6 000 euro : za 1 hlas Neszméry Előd
za 3 000 euro: za hlasovalo : 6 poslancov : Gyurcsiová Alžbeta
Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária
Bačinský Michal
PaedDr.Kovácsová Erika, PhD.
Kvál Tibor
Sándor Nemes Alžbeta
hlasovania sa zdržal : l poslanec- Kiss Zoltán
Po prediskutovaní názorov poslanci schválili rozpočet obce na rok 2021a zobrali na vedomie
Rozpočet na roky 2022-2023 .
8. Úlohy samosprávy na rok 2021
Pán starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s úlohami samosprávy na
rok 2021. Budú to nasledovné úlohy:
- Vybudovanie cesty na Grob
- Spoločenský dom -2.etapa
- Spoločenský dom- 3.etapa
- Spoločenský dom – nábytok, spotrebiče
- Rozšírenie verejného osvetlenia
- Rozšírenie miestneho rozhlasu
- Vyriešiť dažďovú vodu na tzv. Malej ulici – pred pánom Bohony Š.
- Vybudovať protihlukovú stenu –multifunkčné ihrisko
- Kanalizácia – projekty
- Uzatvoriť zmluvu so súkromnou poriadkovou službou.

4

Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili úlohy samosprávy
na rok 2021 .
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
9. Rôzne
a. Starosta obce predložil žiadosť Západoslovenskej distribučnej ,a.s. Bratislava
žiadosť o zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemku vo vlastníctve obce parc.č.
560/1 druh pozemku orná pôda na uloženie elektrickej prípojky ,distribučného rozvodu pre
projekt „ Rodinná zástavba v obci Reca“.
Po prediskutovaní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zriadenie vecného
bremena na časti pozemku parc č. 560/1 druh pozemku orná pôda bezodplatne pre
Západoslovenskú distribučnú a.s. Bratislava.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
b. Pán starosta obce predložil na schválenie dohodu o spolupráci medzi partnerskými obcami
Várbalog – Reca.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dohodu
o spolupráci obcami Várbalog – Reca.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
c. Pán starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípisom od pani Juliany
Hollósyovej ,kde vyjadruje poďakovanie za organizovanie a priebeh celoplošného
testovania.
d. Bačinsky Michal sa dotazoval, či obec usporiadava Mikulášske predstavenie.
e. Pán starosta odpovedal, obec zabezpečuje Mikulášske balíčky pre deti v MŠ a obe školy.
Program v kultúrnom dome tento rok kvôli COVID 19 nebude.
Oboznámil zastupiteľstvo , že najbližšie zasadnutie bude dňa 10.12.2020.
10. Návrh na uznesenie
Alžbeta Sándor Nemes, 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:
.....................................
Michal Bačinský

...........................................
Mgr.Mária Gyurcsi Pomichal

Zapísala : Viola Kválová
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