UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 23.11.2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 23. novembra 2017 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 121/OZ-2017
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 122/OZ-2017
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2017.
Uznesenie č. 123/OZ-2017
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce za rok 2017.
Uznesenie č. 124/OZ-2017
Schvaľuje
VZN č.1/2017 o miestnych daniach na území obce Reca.
Uznesenie č. 125/OZ-2017
Schvaľuje
VZN č. 2/2017 o odpadoch.
Uznesenie č. 126/OZ-2017
Schvaľuje
VZN č. 3/2017 o poskytovaní elektronických služieb.
Uznesenie č. 127/OZ-2017
Schvaľuje
VZN č. 4/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií a cestné ochranné pásmo
v katastrálnom území obce Reca.
Uznesenie č. 128/OZ-2017
Schvaľuje
Rozpočet obce Reca na rok 2018.

Uznesenie č. 129/OZ-2017
Schvaľuje
Úlohy samosprávy na rok 2018.
Rôzne:
Uznesenie č.130/OZ-2017
Schvaľuje
Návrh tvorby opravnej položky k pohľadávkam z daňových príjmov:
Daň z nehnuteľností :
1.098,34 €
Daň za psa :
82,00 €
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO:
414,37 €
Spolu:
1.594,71 €
Uznesenie č.131/OZ-2017
Schvaľuje
Kúpu verejného vodovodu na p. č. 581/1 a na p. č. 1311/1 za 1,- euro na základe kúpnej
zmluvy medzi predávajúcim – TINA spol. s.r.o. IČO: 17 642 779 so sídlom: Mlynská 9,
903 01 Senec, zastúpený konateľom: Anna Ondrejkovičová a kupujúcim – OBEC RECA,
IČO 00 306 142 so sídlom 925 26 Reca 24, zastúpený starostom: PaedDr. Zoltán Metzner,
MBA.
Uznesenie č.132/OZ-2017
Vyhlasuje
Že miestna komunikácia (cestné teleso) nachádzajúca sa na časti pozemku v KN
v k.ú. Reca ako parcela : registra „C“ pč.1304 (podľa návrhu GP p.č.1304/2) bez
založeného LV (podľa identifikácie parcela registra „E“ pč.1142, zapísaná na liste
vlastníctva 731,v prospech SR- Slovenského pozemkového fondu, je podľa §2 zák.SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súľade s §3d,
ods.3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších zmien a
doplnkov vlastníctvom obce Reca (po majetkovom usporiadaní delimitáciou alebo
bezodplatným prevodom z SPF na obec Reca).
Na uvedenom pozemku je vybudovaná komunikácia v obci Reca a to v súlade s Územným
plánom obce Reca a bola vybudovaná pred 1.10.1976.
A zároveň vyhlasuje
Že komunikácia (cestné teleso) nachádzajúce sa na pozemkoch uvedených pozemkoch
je využívaná ako miestna komunikácia v obytnej zóne obce Reca v súlade s Územným
plánom obce Reca a bola vybudovaná pred 1.10.1976 a to Jednotným roľníckym
družstvom Veľký Grob, ktorý po zániku činnosti v tejto lokalite komunikáciu v
obvyklom stave užívania, odovzdal obci Reca. V súčastnosti je využívaná ako miestna
komunikácia .
Obec cestu riadne v zime či v lete udržiava a to za účelom prístupu k rodinným domom
v lokalite

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce
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