UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 08.11.2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 20. zasadnutí dňa 08. novembra 2018 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 163/OZ-2018
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 164/OZ-2018
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za III. štvrťrok 2018.
Uznesenie č. 165/OZ-2018
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce za rok 2018.
Uznesenie č. 166/OZ-2018
Schvaľuje
VZN č.2/2018 o miestnych daniach na území obce Reca.
Uznesenie č. 167/OZ-2018
Schvaľuje
VZN č.3/2018 o odpadoch.
Uznesenie č. 168/OZ-2018
Schvaľuje
VZN č.4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj.
Uznesenie č. 169/OZ-2018
Schvaľuje
Rozpočet obce Reca na rok 2019.
Uznesenie č. 170/OZ-2018
Schvaľuje
Úlohy samosprávy na rok 2019.

Rôzne:
Uznesenie č. 171/OZ-2018
Schvaľuje
Finančnú podporu na kúpu 2 ks zásahovej odevy pre DHZ Reca v hodnote 1750,- eur.
Uznesenie č. 172/OZ-2018
Schvaľuje
Podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uzavretie zmluvy o nakladaní
s komunálnym odpadom medzi obcou Reca zastúpenou PaedDr. Zoltán Metzner, MBA –
starostom obce a ŽP EKO QUELET a.s. so sídlom Československej armády 1694/4, 036 01
Martin. IČO: 36421120 zastúpená Ing. Roman Veverka – predseda predstavenstva a Ing.
Miroslav Majer – člen predstavenstva na prevádzke: Reca – časť parcely č. 1257/34.
Predmetom zmluvy je zber, výkup a preprava odpadov.
Uznesenie č. 173/OZ-2018
Schvaľuje
Plat starostu obce Reca podľa §4 ods.1 zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a §
4ods.2 zvýšenie platu o 60 % na mesiac december 2018.
Uznesenie č. 174/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 č. 32/3, druh pozemku: zastavaná plocha o
výmere: 70 m2, ktorý bol oddelený od pozemku, parcely registra E-KN č. 560, druh pozemku
orná pôda o výmere: 27249 m2, vedený na Liste vlastníctva obce č. 1441, na základe
Geometrického plánu č. 105/2018, vyhotovený: Dušan Apfel, GEOSET, s.r.o.,Vajnorská
3371/142, 83104 Bratislava, IČO: 36434442 zo dňa 09.10.2018 za cenu 15,- eur/m2, t.j.
1050- eur. Kupujúci: Marek Zaťko a manž. Beatrix Zaťková, obaja bytom , 949 07 Nitra –
Janíkovce, Hlavná 270/26 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 pozemku E-KN č. 32, druh pozemku orná pôda, vedený na Liste vlastníctva č.
1429 , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pozemku, novovytvorená parcela C-KN č. 32/3.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob odpredaja nehnuteľností trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce
Overovatelia: Ing. Lýdia Nedvědová
JUDr. Peter Ondrus,PhD
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