UZNESENIE
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 17. februára 2017 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1. Návrh záverečného účtu za rok 2016.
2. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce.
3. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 na tvorbu
rezervného fondu.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017.
5. Návrh na odpis pohľadávok za komunálny odpad za roky 2009 až 2012
v sume 143,30 €.
6. Návrh na obnovenie nájomných zmlúv: HART Slovakia, Svetlana
Gálisová, Branislav Paulovič a Juraj Bujna.
7. Investičné akcie na rok 2017: rekonštrukcia miestnej komunikácie pri
bytovke č. 92, zateplenie materskej školy a výmena okien na materskej
škole, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia sobášnej
siene.
8. Informáciu starostky obce o potrebe zakúpenia odsávačov do kuchyne
kultúrneho domu a materskej školy.
9. Informácie
starostky
o pripravovaných
kultúrnych
akciách:
Veľkonočné tvorivé dielne, Stavanie mája, Deň matiek.
10. Poslanec Rudolf Bujna žiada, aby sa spravil chodník od knižnice popri
plote pohostinstva v parku.
11. Poslanec Rudolf Bujna upozornil poslancov, že p. Habo ostrihal stromy
na obecnom pozemku.
12. Ústne žiadosti obyvateľov o chýbajúcom vianočnom osvetlení na konci
dediny v smere do H. Chlebian.
13. Informáciu p. Rudolfa Bujna, že od 1. mája prenajme svoj dom č. 124
od 1. mája 10-im romským občanom, ktorých dovezie.
14. Žiadosť p. Marty Bujnovej týkajúcej ďalšieho kontajnera na papier pri
bytovku č. 92 a 93.
15. Sťažnosti obyvateľov na psy Pavla Vacvala, ktoré stále behajú po
uliciach. Starostka obce vyzve p. Vacvala, aby túto situáciu vyriešil.
16. Vypílené stromy v parku a pne, ktoré sa dajú ešte ofrézovať.
17. Zámer miestnych dôchodcov zriadiť klub dôchodcov.
18. p. Šulo zadarmo vyrobil bočný oltár do kostola a na hody sa bude
posväcovať.
B. s c h v a ľ u j e
1. Program zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

2. Návrhovú komisiu v zložení – Ing. Milan Bujna, Beáta Bujnová a Štefan
Hanuliak.
3. Záverečný účet obce Rajčany za rok 2016 a celoročné hospodárenie
obce bez výhrad.
4. Vytvorenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok
2016 vo výške 129.405,16 €.
5. Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 20.000 € na
obstaranie dlhodobého majetku chodníkov a spevnených plôch pri
multifunkčnom ihrisku- Zóna oddychu.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 podľa predloženého návrhu.
7. Odpis pohľadávok za komunálny odpad- roky 2009 až 2012 v sume
143,30 €.
C.

súhlasí
1. S vypracovaním projektu rekonštrukcie obradnej miestnosti
a následne s realizáciou.
2. S vybudovaním nového chodníka v park od knižnice popri plote
pohostinstva.
3. S delegovaním člena z radu poslancov do rady materskej školy –
poslankyňa Beáta Sekerešová.
4. S odstránením stromu - agátu na obecnom pozemku parc. č. 78/1.
5. S rekonštrukciou miestnej komunikácie pri bytovkách č. 92 a 93.
6. So zateplením materskej školy a výmena okien, vybudovaním
bezbariérového vstupu a pod.
7. Zakúpením a namontovaním odsávačov pár v kultúrnom dome
a materskej škole.
8. Prispieť finančnou čiastkou 300,- € na materiál k vybudovaniu
bočného oltára.
9. S vybudovaním Zóny oddychu pri multifunkčnom ihrisku na p. č.
106/2.

D.

vyhovuje
1. žiadosti Michala Dovalovského o sumu 300 € na turnaj v hokejbale,
ktorý sa bude konať dňa 25.2.2017.

E. o d p o r ú č a
1.
2.

Starostke obce, aby vyzvala p. Vácvala, aby psy, ktoré neustále
pobehujú po uliciach vyriešil.
starostke obce zvolať pracovné stretnutie za účasti poslancov
s majiteľmi dotknutých pozemkov ohľadom vybudovania miestnej
komunikácie.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Rudolf Bujna

__________________

Dezider Kováčik

__________________

