UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 14.06.2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 18. zasadnutí dňa 14. júna 2018 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 149/OZ-2018
Kontrola plnenia uznesení – všetky konkrétne úlohy boli splnené.
Uznesenie č. 150/OZ-2018
Berie na vedomie
Úlohy na Obecné dni 2018.
Uznesenie č. 151/OZ-2018
Schvaľuje
VZN č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008, ktorým bola vyhlásená záväzná časť
ÚPN obce a zároveň Územný plán obce Reca – Dodatok č.1/2018.
Uznesenie č. 152/OZ-2018
Schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Reca 2018-2022.

Rôzne:
Uznesenie č. 153/OZ-2018
Ruší
Uznesenie č.44/OZ-2012 bod a./.
Uznesenie č. 154/OZ-2018
Určuje
V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 –
2022
a/ pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Reca na funkčné obdobie
2018-2022 jeden volebný obvod
b/ počet poslancov 9

Určuje
V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov výkon funkcie starostu obce Reca vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu
- na plný úväzok.
Uznesenie č.155/OZ-2018
Schvaľuje
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Futbalový klub Reca, IČO 51701308
v sume 1.500 eur s podmienkou, že dresy budú označené s nápisom: FK – RECA – RÉTE.
Uznesenie č.156/OZ-2018
Schvaľuje
Na základe ust. § 9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj nasledovného nehnuteľného majetku obce Reca:
novovytvorený pozemok, parcela registra C – KN s parc. č. 581/3, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere: 38 m2, ktorý bol oddelený od pozemku, parcely registra E-KN
s parc. č. 581/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere: 1789 m2, na základe
Geometrického plánu č.41/2018, vyhotovený: Ing. Daniel Turcár, Veľký Grob 68, 925 27
Veľký Grob, IČO: 40 895 343 zo dňa 10.05.2018 za cenu 15,- eur/m2, t.j. 570,- eur.
Kupujúci: Pavel Ondrus a manželka Valéria Ondrusová, obaja bytom Reca 441, 925 26 Reca,
s podmienkami:
1.žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy
2.žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s povolením vkladu do katastra nehnuteľností.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
žiadatelia o kúpu predmetného pozemku sú vlastníkmi stavby so súp. č. 163, druh stavby:
kôlňa na nástroje, postavenej na pozemku parc. č. 1257/10, kat. územie: Reca, zapísanej na
Liste vlastníctva č. 1340, kat. územie: Reca. Žiadatelia plánujú predmetnú stavbu
zrekonštruovať a jej okolie zrekultivovať, obnoviť činnosť v zdevastovanom bývalom areály
družstva, a kúpou chcú vyriešiť majetkovoprávny vzťah k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu
bývalého družstva a ktorý bude slúžiť žiadateľom na vedenie inžinierskych sietí a tvoriť
priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob odpredaja nehnuteľností trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Uznesenie č.157/OZ-2018
Schvaľuje
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zriadenie vecného bremena in rem, ktoré spočíva v práve
uloženia, užívania, opravy a údržby inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, plynovej
prípojky a elektrického vedenia a v práve umiestnenia vodomernej šachty a skrinky merania
odberu elektrickej energie, a to všetko na pozemku vo vlastníctve obce Reca, evidovaný
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 1441, ako parcela
registra E-KN s parc. č. 581/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1789 m2, v prospech
pozemku evidovaného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva

č. 1340, pre kat. území: Reca, okres Senec, ako parcela reg. C-KN s parc. č. 1257/34, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere. 5538 m2, kat. územie Reca, vo vlastníctve
žiadateľov: Pavel Ondrus a manželka Valéria Ondrusová, obaja bytom: Reca 441, 925 26
Reca.
Predmetné vecné bremeno sa zriaďuje na celý zaťažený pozemok, na dobu neurčitú
bezodplatne s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu
vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zriadenie vecného bremena trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Uznesenie č.158/OZ-2018
Schvaľuje
Žiadosť Tibora Kvála a Zuzany Kválovej, bytom 925 26 Reca 555 a Ing. Vladimíra Hrubana
a Ing. Ľubomíry Hrubanovej, bytom Svätoplukova 983/43, Bratislava – Ružinov
o bezodplatné prevzatie nehnuteľnosti – parcela číslo 800/49, druh pozemku – ostatné plochy
s výmerou 1492 m2, parcela registra C, zapísanej na LV č.1309, vedený Okresným úradom
v Senci, katastrálny odbor, pre okres Senec, obec Reca, katastrálne územie Reca.
Darovaciu zmluvu prekladajú navrhovatelia a poplatky súvisiace s návrhom na vklad hradia
navrhovatelia.
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