UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 19.09.2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 15.riadnom zasadnutí dňa 19.septembra 2013 prejednalo
návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.100/OZ-2013
Kontrola plnenia uznesení- nebola uloţená konkrétna úloha
Uznesenie č. 101/OZ-2013
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2013
Uznesenie č. 102/OZ-2013
Berie na vedomie
Správu výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca
Uznesenie č. 103/OZ-2013
Schvaľuje
VZN č. 6/2013 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúľ a
ţivelných nápisov v obci Reca
Uznesenie č. 104/OZ-2013
Schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2011 o verejnom poriadku v obci Reca

Rôzne:
Uznesenie č. 105/OZ-2013
Schvaľuje
Zrušenie školskej kniţnici pri ZŠ s VJM v Reci a zlúčenie kniţnice s Obecnou kniţnicou.
Uznesenie č. 106/OZ-2013
Schvaľuje
Prevod nehnuteľností – pozemok parcela č. 560/10 vo výmere 15 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, C-KN, a parcela č. 560/11 vo výmere 8 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, C-KN pre Ing. Marcela Škultétyho a Ing. Zuzanu Škultétyovú, bytom Rulandská

12, Pezinok, za cenu: 15,- € / m2. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva
znáša kupujúci.
Uznesenie č. 107/ OZ-2013
Vyhlasuje
Ţe miestna komunikácia / cestné teleso / nachádzajúca sa na pozemkoch zapísaných na
Správe katastra v Senci, pre katastrálne územie Reca na liste vlastníctva č. 731 vo
vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Galanta, ako parcela registra E- KN
č. 1350 je podľa § 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a doplnkov a v súlade s § 3d, odsek 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vlastníctvom obce Reca.
Uvedená komunikácia je určená ako miestna komunikácia v obci Reca v súlade s
Územným plánom obce Reca a bola vybudovaná pred 1. 10. 1976.
A zároveň vyhlasuje, ţe miestna komunikácia / cestné teleso / nachádzajúca sa na
pozemkoch zapísaných na Správe katastra v Senci, pre katastrálne územie Reca na liste
vlastníctva č. 731 vo vlastníctve SR- Slovenského pozemkového fondu Bratislava, ako
parcela registra E- KN č. 1350 sú podľa § 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s § 3d, odsek 3 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vlastníctvom obce
Reca, ktorá v súlade s § 3d odsek 5 písmeno d/ zákona vykonáva správu predmetnej
komunikácie.
Uvedená komunikácia je vyuţívaná ako miestna komunikácia v obytnej zóne obce Reca v
súlade s územným plánom obce Reca a bola vybudovaná pred 1.10.1976.

PaedDr. Metzner Zoltán
starosta obce
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