UZNESENIE
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 25. novembra 2016 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

na

vedomie

Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2016.
Správu nezávislého audítora za rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2017 až 2019.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2017
– 2019.
Návrh VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území
obce Rajčany.
Informácie o výmene kotla v MŠ, o ústrednom vykurovaní na OcÚ a o
miestnej komunikácii medzi domom č. 43 a KD na p. č. 78/1.
Uskutočnené kultúrne akcie: Stretnutie dôchodcov a uvítanie detí do
života.
Pripravované kultúrne akcie: Stretnutie s sv. Mikulášom spojené
s divadlom a Štefanskú zábavu.
Žiadosť o prenájom priestorov budovy č. 3.
Informácie z valného zhromaždenia Boriny s.r.o.
Vypracovanie architektonickej štúdie Zóna oddychu pri multifunkčnom
ihrisku.
Menovanie inventarizačnej komisie v zložení: Beáta Sekerešová –
predseda, Beáta Bujnová – člen a Františka Rybanská – člen.
Predbežný súhlas s vydaním stavebného povolenia pre Ing. Ilavského
a Júliu Zelmanovú na p. č. 859/7.

B. s c h v a ľ u j e
1. Program zastupiteľstva podľa predloženého návrhu s doplnením
o došlú žiadosť o prenájom priestorov v budove č. 3.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Štefan Hanuliak, Marta Bujnová a Beáta
Sekerešová.
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 podľa predloženého návrhu.
4. Rozpočet na rok 2017.
5. VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Rajčan.
6. Materská škola bude otvorená pri počte 5 a viac detí.
7. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
8. Umiestnenie 3 výherných hracích automatoch spoločnosťou TOP
GAME GROUP Topoľčany na rok 2017 v priestoroch prevádzky
Pohostinstvo Rajčianka v počte 2 ks a Bistre u Vlka v počte 1 ks.

C.

súhlasí
1.
2.
3.
4.

So žiadosťou o prenájom priestorov budovy č. 3.
S opravením miestnej komunikácie pri bytovke č. 92.
S osadením stĺpov s verejným osvetlením pri domoch č. 207, č. 34.
S realizáciou vypracovanej architektonickej štúdie Zóna oddychu pri
multifunkčnom ihrisku pri druhej ulici.
5. s výstavbou rodinného domu na p. č. 859/7 v. k. ú Rajčany
s podmienkou, že Ing. Ilavský vynechá 5 m po celej dĺžke pozemku
na miestnu komunikáciu.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Ing. Milan Bujna

__________________

Beáta Bujnová

__________________

