UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 23.01.2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. zasadnutí dňa 23. januára 2020 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 49/OZ-2020
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 50/OZ-2020
Schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce za rok 2019.
Uznesenie č. 51/OZ-2020
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019.
Uznesenie č. 52/OZ-2020
Schvaľuje
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2020.
Uznesenie č. 53/OZ-2020
Schvaľuje
VZN č.1/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2020.
Uznesenie č. 54/OZ-2020
Schvaľuje
VZN č.2/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č.4/2018 o miestnom poplatku za rozvoj.
Rôzne:
Uznesenie č. 55/OZ-2020
Schvaľuje
a./ zámer predaja majetku obce Reca , a to časť pozemku E-KN parc. č. 566/201, orná pôda,
evidovaný na LV č. 1441 v katastrálnom území Reca pre nadobúdateľov: Ján Varga a
manželka Magdaléna Vargová, bytom Senec, Jesenského 2.

b./ spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je vlastníkom Obce Reca,
trvalo nevyužívaný, dlhodobo neudržiavaný, zarastený burinovitými trávami a nežiadúcim
spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. Časť predmetného pozemku nie je zo
žiadnej strany prístupný vlastníkovi Obci Reca a ani verejnosti, nie je k nemu žiadny prístup
z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok
Obcou Reca ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení by pozemok tvoril
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa účelne využíval podľa
svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností
nadobúdateľov.
Časť predmetného pozemku bude odpredaný podľa zamerania, resp. rozdelenia pozemku
formou vyhotovania geometrického plánu.

Uznesenie č. 56/OZ-2020
Schvaľuje
a./ zámer predaja majetku obce Reca , a to časť pozemku E-KN parc. č. 566/201, orná pôda,
evidovaný na LV č. 1441 v katastrálnom území Reca pre nadobúdateľov: RK REAL, s. r. o.,
so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava.
b./ spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je vlastníkom Obce Reca,
trvalo nevyužívaný, dlhodobo neudržiavaný, zarastený burinovitými trávami a nežiadúcim
spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. Časť predmetného pozemku nie je zo
žiadnej strany prístupný vlastníkovi Obci Reca a ani verejnosti, nie je k nemu žiadny prístup
z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok
Obcou Reca ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení by pozemok tvoril
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa účelne využíval podľa
svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností
nadobúdateľov.
Časť predmetného pozemku bude odpredaný podľa zamerania, resp. rozdelenia pozemku
formou vyhotovania geometrického plánu.

Uznesenie č. 57/OZ-2020
Neschvaľuje
Podnet na zmenu územného plánu pre RK REAL, s. r. o. na lokalite A11.

Uznesenie č. 58/OZ-2020
Konštatuje
Že obec nemá v zámere naďalej prenajať pozemok – p. č. 112/2, vedená na LV č. 531 vo
vlastníctve obce, nakoľko predmetný pozemok bude slúžiť s priľahlou budovou pre potrebu
obyvateľov obce.
Uznesenie č. 59/OZ-2020
Prejavuje
Vôľu uzatvoriť spoluprácu s obcou Várbalog v Maďarsku.
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