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

V Reci , dňa 10.12.2020
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 10.12.2020 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

ospravedlnený
Alžbeta Gyurcsiová

Poslanci OZ:
Michal Bačinský
Zoltán Kiss
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.
Előd Neszméry
Alžbeta Sándor Nemes
JUDr. Peter Ondrus,PhD.
Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária
Tibor Kvál
Mgr. Mária Tomovičová-hlavná kontrolórka

Ospravedlnení :

Zapisovateľka

Viola Kválová

Pán starosta sa zasadnutia nemôže zúčastniť, poveril pani zástupkyňu o vedenie schôdze.
Predsedajúca oznámila, 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 7 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. JUDr.Peter Ondrus,PhD.

2. Alžbeta Sándor Nemes

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Návrh VZN č. 4/2020 o odpadoch
3.. Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
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Do návrhovej komisie pani zástupkyňa navrhuje Előda Neszméryho,PaedDr. Eriku
Kovácsovú,PhD. a Zoltána Kissa a za overovateľov zápisnice Alžbetu Sándor Nemes
a JUDr.Petra Ondrusa,PhD., poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.

1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Zástupkyňa starostu obce predložila obecnému zastupiteľstvu uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia a konštatovala, že konkrétne úlohy boli splnené.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky nemali , kontrolu plnenia
vlastných uznesení zobrali na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7

2. Návrh VZN č.4/2020 o odpadoch
Zástupkyňa starostu obce oboznámila prítomných, že návrh VZN o odpadoch bol na 15 dni
vyvesený a daný na webstránku obce. Žiadne pripomienky ani dotazy zo strany občanov
neboli.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili VZN č. 4/2020
o odpadoch .
Hlasovanie: prítomných 7 za 7
3. Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom
Zástupkyňa starosta obce konštatovala, že návrh VZN č. 5/2020 bol na 15 dní vyvesený
a daný na webstránku obce.
Žiadne pripomienky, ani dotazy k VZN zo strany občanov neboli.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – navrhujem v cintorínoch smetné nádoby umiestniť ďalej od plotu.
Poslanci po výmene názorov s predloženým návrhom VZN č. 5/2020 jednohlasne súhlasili
a schválili VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom ,objemným odpadom bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomných 7 za 7
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4 . Rôzne
Zástupkyňa starostu obce predložila žiadosť COOP Jednota Galanta o odpredaj pozemku
KN-C parcely č. 433/8 vo výmere 5m2, druh pozemku zastavaná plocha .Žiadosť odôvodňujú
tým, že pozemok slúži k bezproblémovému zásobovaniu potravín pre obchod a s oplotením
tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer odpredaja
pozemku KN-C č. 433/8 vo výmere 5m2,druh pozemku zastavaná plocha pre Coop Jednota
Galanta, spotrebné družstvo ,Revolučná štvrť 953, Galanta.
Hlasovanie : prítomných: 7 za 7

5. Návrh na uznesenie
JUDr. Peter Ondrus,PhD člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, zástupkyňa starostu obce sa poďakovala
prítomným za účasť, popriala všetkým krásne a pokojné Vianoce a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Alžbeta Gyurcsiová
zástupkyňa starosta obce

Overovatelia:
.....................................
JUDr.Peter Ondrus,PhD.

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

Zapísala : Viola Kválová
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