UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 24.09.2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 24.septembra 2015 prejednalo
návrhy a podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.33/OZ-2015
Kontrola plnenia uznesení – všetky konkrétne úlohy boli splnené.
Uznesenie č. 34/OZ-2015
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2015.
Uznesenie č. 35/OZ-2015
Berie na vedomie
Správu výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca za školský rok
2014/2015.
Uznesenie č. 36/OZ-2015
Schvaľuje
Smernicu č.1/2015 o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní a zároveň
zruší smernicu č. 1/2014 o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní.

Rôzne:
Uznesenie č. 37/OZ - 2015
Schvaľuje
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2012 o prenájme nebytových priestorov s nájomcom
Slovo života, Kresťanské združenie so sídlom: Národná č. 32, 900 02 Modra.
Uznesenie č. 38/OZ-2015
Schvaľuje
Nájom o prenájme nebytových priestorov s nájomcom Ing. Ladislavom Kamenským,
bytom Moyzesova č. 8, 811 05 Bratislava.

Uznesenie č. 39/OZ-2015
Schvaľuje
Prevod vlastníctva pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, k. ú. Reca, ktorý
spravuje Okresný úrad Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 1441 ako parcela
registra KN-E č. 263, druh pozemku orná pôda v celkovej výmere 337 m2. Geometrickým
plánom č. 13-04/2015, vyhotovením Csaba Blazsekom, overeným Okresným úradom
Senec dňa 29.07.2015 v zmysle dielu č.1 bola odčlenená od KN-E p. č. 263, druh
pozemku orná pôda ku KN-C p. č. 283/10 zastavaná plocha vo výmere 159 m2 pre:
kupujúcu: Kláru Szimethovú, rod. Rigovú nar. 01.12.1981 bytom Reca č. 364.
Kúpna cena pozemku: 15,- euro/m2. Kupujúca za odkúpený pozemok zaplatí: 2.385,euro. Všetky úkony spojené s prevodom vlastníctva hradí kupujúca.
Prevod bol odsúhlasený podľa §9a ods.8 písm. b zákona o majetku obcí z dôvodu prevodu
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

PaedDr. Metzner Zoltán
starosta obce
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