UZNESENIE
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 26.01.2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa 26.januára 2012 prejednalo
návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 40/OZ
Kontrola plnenia uznesení - nebola uložená konkrétna úloha
Uznesenie č. 41/OZ
Schvaľuje Plnenie rozpočtu za rok 2011
Uznesenie č. 42/OZ
Schvaľuje –
Programový rozpočet obce na roky 2012-2014
Uznesenie č. 43/OZ
Schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky na rok 2012

Rôzne :
Uznesenie č. 44/OZ
Schvaľuje
Výstavbu rodinných domov občanmi s tým , že doplnok územného plánu , všetky vyjadrenia
dotknutých orgánov ako aj vybudovanie infraštruktúry si zabezpečia na vlastné náklady
a./ - Individuálny návrh na zmeny a doplnky ÚP a žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou na
parc. č. 1018/16 k.ú. Reca pre Ivana Hvozďanského , bytom Hlboká cetsa 50 , Chorvátsky
Grob ,
b/ Individuálny návrh na zmeny a doplnky ÚP a žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou na
parc. č.1018/15 pre Ľudovíta Molnára , č.423 Reca
c/Individuálny návrh na zmeny a doplnky ÚP a žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou na
parc. č.1018/17 . k.ú. Reca pre Norberta Vargu , bytom Vrbenského ul. č. 15 Senec

Uznesenie č. 45/OZ
Schvaľuje
Žiadosť o prenájom bývalej požiarnej zbrojnice pre Kresťanské združenie Slovo Života ,
Národná č. 32 , 90002 Modra v zastúpení štatutárnym zástupcom združenia Milanom
Juríčekom
S podmienkami zakotvenej v nájomnej zmluve nasledovne :
- Obecné zastupiteľstvo podľa uznesenia 45/OZ- 2012 na dobu nájmu piatich rokov
odpúšťa nájom za užívanie priestorov s podmienkami :
- nájomca preinvestuje z vlastných zdrojov na rekonštrukciu budovy a jej okolia minimálne
10 000 EUR , ktorú vydokladuje do 31.12.2012
- nájomca sa zaväzuje na prepis elektromeru , vodomeru a plynomeru na združenie počas
celého trvania nájmu
- pri prepise miesta spotreby na odber elektrickej energie na združenie Slovo Života
vyrovná doterajšie nedoplatky

Uznesenie č. 46/OZ
Schvaľuje
Zvýšenie limitu pokladne na 300 EUR
Uznesenie č. 47/OZ
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011
Uznesenie č. 48/OZ
Schvaľuje
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu
Revitalizácia centra obce Reca, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu obcou počas celej doby jeho realizácie.
c/ Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľov, t.j. vo výške 318 101, 32 Є.
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