UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 22.09.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. zasadnutí dňa 22. septembra 2016 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.79/OZ-2016
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 80/OZ-2016
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2016.
Uznesenie č. 81/OZ-2016
Berie na vedomie
Správu výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení v obci Reca za školský rok
2015/2016.
Uznesenie č. 82/OZ-2016
Schvaľuje
Smernicu obce č.1/2016 upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Reca pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb a súťaže návrhov.
Rôzne:
Uznesenie č. 83/OZ-2016
a./Ruší
Uznesenie č.69/OZ-2016 k 31.08.2016.
b./Schvaľuje
Odmenu zástupkyne starostu obce v sume 130,-euro/štvrťrok s účinnosťou od 01.09.2016.
Uznesenie č.84/OZ-2016
Konštatuje
a./
Že žiadosť Ľudovíta Molnára, bytom Reca 423 zo dňa 20.06.2016 je bezpredmetná, nakoľko
je v platnosti uznesenie č.44/OZ-2012 b./.

b./
Že žiadosť Norberta Vargu, bytom Vrbenského 15 Senec zo dňa 20.06.2016 je bezpredmetná,
nakoľko je v platnosti uznesenie č.44/OZ-2012 c./.
Uznesenie č.85/OZ-2016
Schvaľuje
Výstavbu rodinných domov s 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 p. č.
991/25 k. ú. Reca pre Evu Krokker Bolekovú a Alexandra Krokkera bytom Koceľova 12
Bratislava.
b./
Individuálny návrh na zmeny a doplnky ÚP a žiadosť o vydanie súhlasu so stavbou na p. č.
1349/1 a 2 k. ú. Reca pre Jána Neszméryho bytom Reca 623.
Uznesenie č.86/OZ-2016
a./Vyhlasuje
Voľbu hlavného kontrolóra obce a deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Reca na deň
24.11.2016, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Reca.
b./poveruje
Starostu obce Reca, aby v termíne podľa § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Reca na
úradnej tabuli obce, a na internetovej stránke obce Reca.
c./ ustanovuje
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Reca a náležitosti
prihlášky takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce Reca je ukončené
vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie požiadavky sú prax najmenej 5 rokov vo funkcii
hlavného kontrolóra a bezúhonnosť.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra
musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú

zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Reca na rokovaní Obecného zastupiteľstva Reca. Písomný súhlas
obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel,
rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas
daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
Termín doručenia prihlášok je do 10.11.2016 na adresu:
Obecný úrad
č.24
925 26 Reca
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
RECA – NEOTVÁRAŤ“.
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