UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 21.01.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 11. zasadnutí dňa 21. januára 2021 prejednalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 93/OZ-2021
Kontrola plnenia uznesení – neboli uložené konkrétne úlohy.
Uznesenie č. 94/OZ-2021
Schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce za rok 2020.
Uznesenie č. 95/OZ-2021
Berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020.
Uznesenie č. 96/OZ-2021
Schvaľuje:
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na rok 2021.
Uznesenie č. 97/OZ-2021
Schvaľuje:
VZN č.1/2021 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2021.
Rôzne:
Uznesenie č. 98/OZ-2021
Schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj obecného nehnuteľného majetku, časť pozemku KN-C parcely
č. 433/6 v celkovej výmere 766 m2, druh pozemku zastavaná plocha, podľa vyhotoveného
geometrického plánu č. 03-10/2020 vypracovaného Realitnou a geodetickou kanceláriou,
Mierové nám. 4 Galanta novovytvorenú parcelu KN -C č. 433/8 vo výmere 5 m2, druh
pozemku zastavaná plocha pre Coop Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť
953 Galanta. Cena pozemku 70 euro/m2. Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom,
že novovytvorený pozemok slúži k bezproblémovému zásobovaniu potravín pre obchod
a s oplotením tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo prevod nehnuteľností schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Návrh kúpnej zmluvy predloží kupujúci a poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Uznesenie č. 99/OZ-2021
Schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja obecného nehnuteľného majetku a to pozemok KN-C
parcela č. 128/1, druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 308 m² v k. ú. obce Reca,
vedenej na Liste vlastníctva č. 531. Geometrickým plánom č. 64/2020 vypracovaným Ing.
Richardom Bariakom so sídlom Fraňa Kráľa č. 53, Senec bol predmetný pozemok rozdelený
na parcelné čísla : KN-C 128/1, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14.
Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok žiadatelia dlhodobo
užívajú, zveľaďujú a predmetný pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami v ich
vlastníctve.
Potenciálnym nadobúdateľom majetku by mali byť žiadatelia:
1/ Mgr. Melicherová Ivana: 25 m2 v podiele 1/1 č. p. 128/12, Nobelova 3151/2A, 831 02
Bratislava
2/ Mučka Radovan: 39 m2 v podiele ½ č. p. 128/14, 925 26 Reca 587
3/ Reifova Monika: 39 m2 v podiele ½ č. p. 128/14, 925 26 Reca 587
4/ Ing. Storoška Martin a Ing. Storošková Michaela: 27 m2 v podiele 1/1 č. p. 128/13, 925 25
Reca 612
5/ Vörösová Eva: 186 m2 v podiele 1/1 č. p. 128/1, 925 26 Reca 46
6/ Vörös Mikulás: 31 m2 v podiele 1/1 č. p. 128/11, 925 26 Reca 46
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