UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 25.04.2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí dňa 25. apríla 2019 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 15/OZ-2019
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 16/OZ-2019
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2019.
Uznesenie č. 17/OZ-2019
Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018.
Uznesenie č. 18/OZ-2019
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Uznesenie č. 19/OZ-2019
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2018.
Uznesenie č. 20/OZ-2019
Schvaľuje
Program na Obecné dni 2019.
Uznesenie č. 21/OZ-2019
Berie na vedomie
Pasport dopravného značenia v obci Reca.
Rôzne:
Uznesenie č. 22/OZ-2019
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Reca.

Uznesenie č. 23/OZ-2019
Schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to :
parcela registra KN-C č. 540/54, druh pozemku záhrada vo výmere 532 m² na základe
hodného osobitného zreteľa .Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:
Mária Neszméryová, bytom Reca 435, 925 26 Reca .
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok parcela registra „C“ č. 540/54
v celosti nepretržite užíva žiadateľ cca 30 rokov. Predmetný pozemok zveľaďuje, ktorý
bezprostredne tvorí jeden celok s jej pozemkom. Obec Reca pozemok nevyužíva a neplánuje
ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, nakoľko priamy prístup k pozemku nie je možný.
Uznesenie č. 24/OZ-2019
Schvaľuje
Finančný príspevok vo výške 600,- eur, hokejbalového klubu Reca Diabli na pamätné tričká
pri príležitosti oslavy 30. výročia založenia klubu.
Uznesenie č. 25/OZ-2019
Schvaľuje
Nájom o prenájme nebytových priestorov – pozemku p. č. 433/6 o výmere 766 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Reca za účelom zriadenia
požičovne náradia od 15.05.2019. Cena nájmu: 1,-euro/mesiac s nasledovnými podmienkami:
revitalizácia pozemku a vybudovanie oplotenia do 31.12.2019. Od 01.01.2020 výška nájmu sa
stanovuje na sumu 150,- eur/mesiac pre Tech Tools s.r.o. Za záhradami 3, 900 28 Zálesie,
IČO: 47737166 v zastúpení Ľubomírom Matisom.
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