UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 24.11.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 10. zasadnutí dňa 24. novembra 2016 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č.87/OZ-2016
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 88/OZ-2016
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2016.
Uznesenie č. 89/OZ-2016
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce za rok 2016.
Uznesenie č. 90/OZ-2016
Schvaľuje
VZN č.4/2016 o miestnych daniach na území obce Reca.
Uznesenie č.91/OZ-2016
Schvaľuje
VZN č.5/2016 o odpadoch.
Uznesenie č.92/OZ-2016
Schvaľuje
VZN č.6/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Uznesenie č.93/OZ-2016
Schvaľuje
Rozpočet obce Reca na rok 2017.
Uznesenie č.94/OZ-2016
Schvaľuje
Úlohy samosprávy na rok 2017.

Uznesenie č.95/OZ-2016
Volí
Za hlavného kontrolóra obce Mgr. Máriu Tomovičovú s 20%-ným úväzkom a s mesačnou
odmenou vo výške 30%.
Rôzne:
Uznesenie č. 96/OZ-2016
Schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke obce za volebné obdobie vo výške jedného funkčného platu.
Uznesenie č.97/OZ-2016
Neschvaľuje
Zriadenie vecného bremena na p. č. 566/201, druh pozemku orná pôda o výmere 1417 m2, p.
registra „E“ zapísané na LV č. 1441, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom pre okres Senec, obec Reca, katastrálne územie Reca, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve obce Reca, Reca 24, 925 26 Reca, 1/1 vzhľadom k celku pre spoločnosť RK Real,
s. r. o., IČO: 36 664 987, zastúpená Ing. Petrom Rothom, konateľom v zastúpení advokátskou
kanceláriou BARRISTER LEGAL s.r.o., so sídlom: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava,
IČO: 46 225 234.
Uznesenie č.98/OZ-2016
Schvaľuje
Odpredaj novovytvorenej KN-C parcely č. 1289/5 vo výmere 88 m², druh pozemku zastavaná
plocha, ktorá bola Geometrickým plánom č. 141/2016, overeným Okresným úradom v Senci,
katastrálnym odborom dňa 10.10.2016 pod č. 2167/2016 odčlenená od KN-E parcely č.
566/201, v celkovej výmere 1417 m², druh pozemku orná pôda, ktorá je vedená na liste
vlastníctva č. 1441 kupujúcim : Sowiňski Krysztof Jaroslaw a Katarína rod. Zubáková, Mgr.,
bytom Gagarinova 14, 90301 Senec za cenu : 20,- €/m². Obecné zastupiteľstvo schválilo
prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
§9a ods. 8 zákona o majetku obcí. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob odpredaja
nehnuteľností trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Všetky náležitosti spojené s predajom vrátane výdavkov riešia kupujúci.

Uznesenie č.99/OZ-2016
Súhlasí
S výstavbou malého rodinného domu na p. č. 51/2 v záhrade budovy pošty v Reci
s podmienkou, že vstup na pozemok bude vyriešený cez Tibora Fábryho, p. č. 52/2,3,4.

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce
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