Obec R E C A - Obecné zastupiteľstvo v RECI
Číslo: OZ /2021

V Reci , dňa 21.01.2021
Z Á P I S N IC A

Napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 21.01.2021 v zasadacej miestnosti OcÚ Reca.
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu:

PaedDr.Zoltán Metzner,MBA
Alžbeta Gyurcsiová

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

Ospravedlnení :
Hlavná kontrolórka:
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. PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.

2. Zoltán Kiss

Program:1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2020
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
4. Plán práce hlavnej kontrolórky na rok 2021
5. Návrh VZN č.1/2021 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2021
v školských zariadeniach
6. Rôzne
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7. Návrh na uznesenie
Do návrhovej komisie pán starosta navrhuje Michala Bačinského, Alžbetu Gyurcsiovú
a Mgr.Máriu Gyurcsi Pomichal a za overovateľov zápisnice PaedDr.Eriku Kovácsovú,PhD
a Zoltána Kissa, poslancov obecného zastupiteľstva.
Za zapisovateľku určuje pani Violu Kválová.
S predloženým návrhom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili.
1. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Pán starostu 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 2020

Pán starosta o podanie správy požiadal účtovníčku obce, pani Violu Kválová.
Pani Viola Kválová, účtovníčka obce konštatovala, že poslanci obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou dostali podrobne vypracovanú písomnú správu o plnení rozpočtu obce za rok
2020. Rok 2020 ,napriek kríze-COVID 19 sme uzatvorili dobrým výsledkov. Príjmová časť je
splnená na 104 % a výdavková časť na 91 %.Vo výdavkovej časti obec šetrila na položkách –
cestovné výdavky, pán starosta 4 mesiace neúčtoval cestovné a na odmenách.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili plnenie rozpočtu
obce za rok 2020 bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomných 8 za 8
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
Pán starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce, Mgr. Máriu Tomovičovú o podanie správy.
Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce konštatovala, že pri kontrolách neboli
zistené žiadne nedostatky. V rámci kontrolnej činnosti skontrolovala, či obec má zverejnené
všetky zákonom stanovené dokumenty- faktúry, objednávky, zmluvy. Kontrolovala stav
pohľadávok, prehľadnosť a správnosť účtovania.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky
nemali , jednohlasne zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2020.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8

2

4 . Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2021
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o podanie správy.
Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce uviedla, že na rok 2021 má
naplánované :
kontrolovať správnosť vedenia a účtovania pokladne ,uzatváranie nájomných zmlúv na
hroby a cintorínske služby a správnosť záverečného účtu obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženému plánu práce hlavnej kontrolórky obce
žiadne pripomienky nemali, jednohlasne schválili plán práce.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8
5. Návrh VZN č. 1/2021 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2021
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2021 o výške dotácie
na prevádzku a mzdy v roku 2021, ktorý bol na 15 dní zverejnený na stránke obce,
k návrhu žiadne pripomienky neboli. Starosta obce ďalej konštatoval, že zvýšil sa počet
detí v súkromnej škôlke, preto na rok 2021 musíme preúčtovať vyššiu sumu ,57 134,36 €.
Po prediskutovaní poslanci jednohlasne schválili predložený návrh VZN č. 1/2021 o výške
dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2021.
Hlasovanie : prítomných 8 za 8

6. Rôzne
a. Starosta obce konštatoval, že na minulom zasadnutí bol schválený zámer odpredaja
obecného nehnuteľného majetku ,časť pozemku KN-C parc.č. 433/6 v celkovej výmere
766 m2 ,druh pozemku zastavaná plocha, podľa vyhotoveného geometrického plánu
Č. 03-10-2020 novovytvorenú parcelu KN-C č. 433/8 vo výmere 5m2 ,druh pozemku
pre Coop Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953 ,Galanta .
Dôvod hodného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok slúži
k bezproblémovému zásobovaniu potravín pre obchod.
Na dnešnom zasadnutí potrebujeme schváliť predaj nehnuteľnosti a určiť za akú sumu.
Pripomienky:
JUDr.Peter Ondrus,PhD. – navrhujem sumu za 70 Euro za m2.
Po prediskutovaní a výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva s odpredajom
jednohlasne súhlasili , 1 m2 za 70,00 Euro.
Hlasovanie : prítomných 8

za 8
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b. Starosta obce ďalej predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o odpredaj majetku obce –
pozemku KN-Cparc.č. 128/1 ,druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 308 m2 v k.ú. obce
Reca ,rozdelený na parc.čísla KN-C 128/1,128/11,128/12,128/13 a 128/14.potenciálnym
nadobúdateľom majetku : Mgr. Melicherová Ivana 25mn2,Mučka Radovan 39m2,reifova
Monika 39m2,Ing Storoška Martin a Ing.Storošková Martina 27 m2,Vörösová Eva 186 m2
a Vörös Mikuláš 31m2.Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený
pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú ,zveľaďujú a predmetný pozemok tvorí neoddeliteľný
celok s pozemkami v ich vlastníctve.
Po výmene názorov poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zámer predaja
obecného nehnuteľného majetku.
c. Starosta obce navrhol, aby tento rok obec na jar objednal veľkokapacitné kontajnery iným
spôsobom ako doteraz. Navrhuje kontajnery umiestniť vo dvore za Jednotou a to 2 soboty.
Zvlášť kontajner 30m3 na drevo a nábytok, zvlášť na matrace a čalúnený nábytok, ďalšiu
sobotu 1 kontajner na stavebný odpad a l na bio odpad.
Pripomienky:
Kiss Zoltán – súhlasím, jednoducho musíme občanov naučiť separovať.
Po výmene názorov sa poslanci s návrhom pána starostu súhlasili, treba vyskúšať.
d. Pán starosta obce ďalej oboznámil zastupiteľstvo ,že aj v našej obci tento víkend
v kultúrnom dome sa robí skríningové testovanie občanov, podľa abecedy. Obec
zabezpečuje všetko, počnúc od certifikátov, zdravotníkov ,administratívnych pracovníkov
ako aj stravovania . Podľa pokynov na 1 otestovaného občana obec dostane 5 Euro.
e. Kiss Zoltán – ďakujem pánovi starostovi za dobre prevedené práce, a DHZ za všetok
pomoc. Nepáči sa mi , že pochovávajú sa v našich cintorínoch pozostalých, ktorí už 30-40
rokov tu nebývajú. Ďalej mám také informácie, že v iných obciach keď dávajú do nájmu
kultúrny dom na oslavy, zábavy pýtajú kauciu . Mohli by sme zaviesť aj my.
Pán starosta dodal, že pani hlavná kontrolórka má v pláne práce na rok 2021 prekontrolovať
nájomné zmluvy hrobov ako aj cintorínske poplatky. Budeme mať štatistiku o koľko
hrobových miest sa jedná a potom sa budeme s týmto problémom zaoberať.

7. Návrh na uznesenie
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.
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Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce

Overovatelia:
.....................................
PaedDr.Erika Kovácsová,PhD.

...........................................
Zoltán Kiss

Zapísala:Viola Kválová
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