UZNESENIE
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 12.04.2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 12.apríla 2012 prejednalo návrhy
a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 49/OZ
Kontrola plnenia uznesení - nebola uložená konkrétna úloha
Uznesenie č. 50/OZ
Schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad
Uznesenie č. 51/OZ
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra za rok 2011 k záverečnému účtu
Uznesenie č. 52/OZ
Berie na vedomie
Správu audítora za rok 2011
Uznesenie č. 53/OZ
Schvaľuje Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012
Uznesenie č. 54/OZ
Schvaľuje Návrh programu na obecný deň v roku 2012

Rôzne :
Uznesenie č. 55/OZ
Schvaľuje : a/
Akltualizáciu programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b./ - schvaľuje
Delegovanie za členov školských rád za obec nasledovne :
Do Materskej školy :
Gyenge Ľudovít
Gyurcsiová Alžbeta
Do Základnej školy : Ing. Nedvědová Lýdia
Vražovičová Mária
Do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským :
Bohony Attila
Mgr. Pomichal Mária

c./ Berie na vedomie :
Ďakovný list Reformovaného cirkevného zboru Reca
d./ Neschvaľuje
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Janu Katonovú, Páričková 24,
Bratislava 821 08
e/ Schvaľuje
Zámennú zmluvu pozemkov medzi obcou Reca a Zuzanou Podolskou , bytom
Bernolákova 1193/2, Senec 903 01.
Obec Reca vlastní pozemok parc. č. 74/1 a 74/15 v podiele 1/3 o výmere 661m2, ktorý
zamení za pozemok vo vlastníctve Zuzany Podolskej parc. č. 1205/3 o výmere 1880 m2.
Uznesenie č. 56/OZ
Konštatuje :
Že na základe uznesenia č.25/OZ 2011 dňa 16.06.2011 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2. citovaného zákona so zvýšením o 70
% , čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011
znamená - na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona - od 1.1.2012 sumu 2589 EUR.
Schvaľuje :
Podľa § 5 ods.2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.5.2012 plat starostu v sume , ktorá sa
rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %, t.j. na sumu 2646 EUR
Uznesenie č. 57/OZ
Berie na vedomie
Odpoveď starostu obce na list zo dňa 27.03.2012 k problematike riešenia kapacity Materskej
školy v obci Reca .
PaedDr. Metzner Zoltán
starosta obce
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