UZNESENIE
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26. augusta 2016 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2016.
2. Písomnú odpoveď z Povodia Váhu k žiadosti obce o vyčistenie vodného
toku v obci.
3. Opakovanú žiadosť obce Krušovce o vytvorenie školského obvodu s
obcou Rajčany.
4. Informáciu starostky obce o PD k výmene kotla v MŠ a realizácii
ústredného kúrenia v budove obecného úradu.
5. Informáciu starostky obce o príprave akcie Hody 2016.
6. Informáciu starostky o rozpočtových nákladoch na vybudovanie
miestnej komunikácie medzi domom č.43 a KD na p. č. 78/1.
7. Informáciu starostky o možnosti presune prvkov detského ihriska v
parku k multifunkčnému ihrisku.
8. Informáciu starostky obce o potrebe zakúpenia kuchynského drezu do
MŠ.
9. Odpoveď starostky na interpeláciu poslanca R. Bujnu ohľadom
nefunkčných bodov novo zrekonštruovaného verejného osvetlenia.
B. s c h v a ľ u j e
1. Program zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Rudolf Bujna, Beáta Bujnová a Beáta
Sekerešová.
3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 podľa predloženého návrhu.
4. Plat starostky obce Rajčany v zmysle zákona č. 253/1994 Z.Z.
nasledovne: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH SR
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR vynásobený
koeficientom 1,65 a v súlade s § 4 odsek 2 citovaného zákona zvýšený
o 10 % mesačne, s účinnosťou 1.1.2016.
5. Zriadenie spoločného školského obvodu s obcou Krušovce.
C.

odporúča
1. starostke obce zrealizovať schválené akcie – výmena kotla v MŠ,
realizácia ústredného kúrenia vrátane plynového kotla, radiátorov v
budove Obecného úradu Rajčany, zrealizovať cestu na p. č. 78/1,
formou zabezpečenia výberu dodávateľa v zmysle zákona o verejnom

obstarávaní, a zabezpečenie zakúpenia nového kuchynského drezu do
MŠ Rajčany.

Mária Švecová
starostka obce
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