UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 26.04.2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 17. zasadnutí dňa 26. apríla 2018 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 141/OZ-2018
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 142/OZ-2018
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018.
Uznesenie č. 143/OZ-2018
Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017.
Uznesenie č. 144/OZ-2018
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017.
Uznesenie č. 145/OZ-2018
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2017.
Uznesenie č.146/OZ-2018
Schvaľuje
Program na Obecné dni 2018.
Rôzne:
Uznesenie č.147/OZ-2018
Schvaľuje
Žiadosť firmy MAXNETWORK s. r. o., so sídlom Kapitána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké
Úľany, IČO: 36250481 o povolenie k vybudovaniu optických vedení v obci Reca.

Uznesenie č.148/OZ-2018
Schvaľuje
Žiadosť Petra Pajgera a Evy Pajgerovej, bytom Tehelná 40, 903 01 Senec o
a./ bezodplatné prevzatie verejného vodovovodu do majetku obce Reca na základe darovacej
zmluvy, ktorý bol vybudovaný v rámci stavby – IBV Reca- Pri vinici – obytná zóna 9 RD na
pozemkoch C-KN – p. č. 540/5 o výmere 754 m2 a p. č. 540/72 o výmere 282 m2 za
podmienok, že žiadatelia prekladajú Darovaciu zmluvu o prevode verejného vodovodu a
zároveň prekladajú aj Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného
vodovodu medzi obcou Reca a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..Obe zmluvy sa
podpisujú súčasne.
b./bezodplatné prevzatie verejného osvetlenia do majetku obce Reca na základe darovacej
zmluvy, ktoré bolo vybudované v rámci stavby – IBV Reca – Pri vinici – obytná zóna 9 RD
na pozemkoch C-KN – p. č. 540/5 o výmere 754 m2 a p. č. 540/72 o výmere 282 m2 za
podmienok, že žiadatelia prekladajú Darovaciu zmluvu o prevode verejného osvetlenia.
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