UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 18.04.2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 13.riadnom zasadnutí dňa 18.apríla 2013 prejednalo
návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.83/OZ-2013
Kontrola plnenia uznesení- nebola uloţená konkrétna úloha
Uznesenie č. 84/OZ-2013
Schvaľuje
plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
Uznesenie č. 85/OZ-2013
Schvaľuje
VZN č. 3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v obci Reca
Uznesenie č. 86/OZ-2013
Schvaľuje
VZN č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci
Reca
Uznesenie č.87/OZ-2013
Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad
Uznesenie č.88/OZ-2013
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2012
Uznesenie č. 89/OZ-2013
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2012
Uznesenie č. 90/OZ-2013
Schvaľuje
Program na obecný deň v roku 2013

Rôzne:

Uznesenie č. 91/OZ-2013
Konštatuje
Ţe na základe uznesenia č. 56/OZ-2012 dňa 12.04.2012 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 2012 znamená sumu 2646,-EUR.
Schvaľuje
Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2013 plat starostu v sume, ktorá
sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %, t.j. na sumu 2710,- EUR.
Uznesenie č. 92/OZ-2013
Schvaľuje
Precenenie parciel č. 371 a 372
Uznesenie č. 93/OZ-2013
Určuje
Novú hodnotu parciel nasledovne:
p. č. 371 a 372 -15,-Є,-/m2
Uznesenie č. 94/OZ-2013
Schvaľuje
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
7/24-iny k celku na pozemkoch podľa registra E KN p. č. 371- zastavaná plocha o výmere
94 m2 a p. č. 372-zastavanaá plocha o výmere 137 m2 zapísané na LV č. 1473 pre k. ú.
Reca za cenu 15, Є,-/m2 pre Pavla Fábryho, č. 158 Reca. Všetky výdavky spojené s
prevodom vlastníctva znáša kupujúci.
Uznesenie č. 95/OZ-2013

Berie na vedomie
Ďakovný list Rímskokatolíckej Cirkvi za finančnú podporu na renovačné práce na Kostole
sv. Štefana v Reci.
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