UZNESENIE
z 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 17.1.2011.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí dňa 17. januára 2011 prejednalo návrhy a podnety v
zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 3/OZ-2011
Kontrola plnenia uznesení
Berie na vedomie informácie starostu o nesplnených uzneseniach z predchádzajúceho volebného
obdobia
Uznesenie č.4/OZ - 2011
Schvaľuje
Členov komisií nasledovne :
Komisia finančná

Sándorová Alžbeta - predsedníčka
Bohony Attila
Kubicová Dušana
Kamenárová Irma
Kválová Viola

Komisia kultúry a školstva: Gyenge ľudovít - predseda
Ing. Nedvedová Lýdia
Mgr. Mária Pomichal
Mgr. Valašťanová Alžbeta
Mgr. Bodnárová Beata
Tomáš Kiss
Komisia životného prostredia a verejného poriadku:

Kiss Zoltán - predseda
Mgr. Ondrus Peter
Karátsony Zoltán
Bugár Tomáš
Molnár Ľudovít

Uznesenie č.5 /OZ -2011

Berie na vedomie informáciu starostu o predvolebných úlohách
Uznesenie č.6/OZ -2011
Berie na vedomie informáciu starostu o rokovacom poriadku
Uznesenie č.7/OZ -2011
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Rôzne
Uznesenie č.8/OZ -2011
písm. a Vymenúva
zástupcu starostu v osobe p. Gyurcsiová Alžbeta
písm. b

Schvaľuje

Odmena zástupcu vo výške 100,- EUR štvrťročne
písm. c. Schvaľuje
Sobášiacich
PaedDr. Metzner Zoltán
Gyurcsiová Alžbeta
písm. d.

Schvaľuje

-plat starostu obce Reca podľa zákona č. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obci v znení neskorších predpisov
Návrh na zvýšenie základného platu : 60 %
písm. e. Schvaľuje

Zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky na 20% a mesačnú odmenu vo výške 30%
písm. f. Schvaľuje
Finančnú pomoc vo výške 100 EUR
Podľa žiadosti združenia Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými
deťmi, 903 01 Tureň č.300, okr. Senec
písm. g. - Neschvaľuje
Žiadosť p. Podolskej o vysporiadanie prenájmu za prenájom futbalového ihriska s tým že OZ
uvažuje nad poskytnutím náhradného pozemku.
Neschvaľuje
Žiadosť p. Podolskej o zvýšenie nájomného za prenájom nakoľko rozpočet obce to
nedovoľuje
písm. h. - Schvaľuje
Sadzobník správnych a manipulačných poplatkov za úkony a služby poskytované obecným úradom
v Réci - podľa prílohy
písm. i. - Schvaľuje
Rekonštrukciu bývalého učiteľského bytu a dokončenie nadstavby zo zámerom premiestnenia ZŠ s
VJM a obecnej knižnice

Uznesenie č.9/OZ -2011
Schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2011

PaedDr. Metzner Zoltán
Starosta obce

Overovatelia :
Kiss Zoltán

...........................................

Kohút Jozef

............................................

