UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Reci konaného dňa 22.04.2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí dňa 22. apríla 2021 prerokovalo návrhy a
podnety v zmysle programu rokovania a prijíma nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 100/OZ-2021
Kontrola plnenia uznesení – všetky uložené konkrétne úlohy boli splnené.
Uznesenie č. 101/OZ-2021
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2021
Uznesenie č. 102/OZ-2021
Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020.
Uznesenie č. 103/OZ-2021
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020.
Uznesenie č. 104/OZ-2021
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2020.
Uznesenie č. 105/OZ-2021
Konštatuje
Že Obecné dni v roku 2021 kvôli epidemiologických opatrení a usmernení sa konať nebudú.
Rôzne:
Uznesenie č. 106/OZ-2021
Konštatuje
Že Uznesenie OZ zo dňa 21.01.2021 pod číslom 98/OZ-2021 ostáva nezmenené a platné, OZ
ponecháva kúpnu cenu 70 eur/ m2.

Uznesenie č. 107/OZ-2021
Schvaľuje
V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj 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. Cena pozemku je 15 euro /m2.
Nadobúdateľom majetku sú:
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
Obecné zastupiteľstvo prevod nehnuteľností schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Návrh kúpnej zmluvy predložia kupujúci a poplatky súvisiace s prevodom hradia
kupujúci.
Uznesenie č. 108/OZ-2021
Schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného
stavebného odpadu a iného odpadu v obci Reca, zo dňa 21.09.2010 s účinnosťou od
01.01.2021.
Uznesenie č. 109/OZ-2021
Schvaľuje
Žiadosť Ing. Ľubomíra Matisa, PhD., konateľa spoločnosti Tech Tools, s. r. o. o úpravu
nájomného vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a tým zhoršené podmienky podnikania
za pozemok p. č. 433/6 o výmere 766 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
vlastníctve obce Reca na základe Nájomnej zmluvy č.1/2019 o prenájme nebytových
priestorov, uzatvorená zmysle zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona
č. 18/1996 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán medzi obcou Reca a Tech Tools s. r. o.
Výška nájomného od 01.01.2021 sa stanovuje na 20 eur/mesiac až do spustenia prevádzky. Po
spustení prevádzy sa výška nájomného prehodnotí.

Uznesenie č. 110/OZ-2021
Súhlasí
S vyradením Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 181, Reca s jej
súčasťou Školský klub detí pri ZŠ s VJM, Hlavná 181, Reca zo siete škôl kvôli nízkym
počtom žiakov, ktoré budú zaškolené v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
A. Molnára Szencziho – Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Nám. Alberta Molnára 2, 903 01
Senec.
Uznesenie č. 111/OZ-2021
Súhlasí
S uzatvorením spolupráce medzi obcou Reca a Defense Pro, s. r. o. na bezpečnostnú službu
v obci.
Uznesenie č. 112/OZ-2021
Súhlasí
Zúčastnením obce Reca do spoločného verejného obstarávania na výber zvozovej spoločnosti
na odvoz odpadu.
Uznesenie č. 113/OZ-2021
Súhlasí
S opravou strechy na budove Základnej školy, s osadením náučných informačných tabúľ
a s hygienickou maľbou kultúrneho domu a domu smútku.

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce
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