UZNESENIE
z 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 21. apríla 2017 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Rajčany.
3. Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu.
4. Návrh na umiestnenie kamerových systémov v obci.
5. Návrh na zakúpenie vonkajšieho zariadenia na cvičenie.
6. Návrh projektu – zateplenie materskej školy.
7. Návrh na obnovenie nájomnej zmluvy: Svetlana Gálisová.
8. Návrh na zakúpenie 40 ks stolíc do klubových priestorov.
9. Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy /Rím. katolícka cirkev – Obec
Rajčany/.
10. Informácie starostky o pripravovaných kultúrnych akciách Stavanie
mája, Deň matiek.
11. Návrh poslanca Rudolfa Bujnu na výmenu zostávajúcich starých
káblov na verejnom osvetlení.
12. Upozornenie poslankyne Marty Bujnovej na blikajúce svetlo verejného
osvetlenia pri bytovke č. 92.
13. Majitelia bytov bytovky č. 92 súhlasili s predajom pozemku pod cestou
obci za symbolickú cenu, aby obec mohla opraviť miestnu
komunikáciu.
14. Informáciu o tom, že Rajčányovci vydali knihu o ich rode.
15. Informáciu o tom, že žiadosti p. Ľudmily Šmehýlovej o opatrovateľskú
službu pre otca sa vyhovie a o potrebe zvýšiť príspevok na opatrovanie.
16. Návrh na odpis pohľadávok za komunálny odpad za roky 2010 až 2016
v sume 77,00 €.
B. s c h v a ľ u j e
1. Program zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Štefan Hanuliak, Dezider Kováčik, Marta
Bujnová.
3. Návrh VZN č.1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Rajčany.
4. Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 15.000 € na
obstaranie dlhodobého majetku na rekonštrukciu a modernizáciu
obecného rozhlasu.

5. Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.000,- € na
obstaranie drobného dlhodobého majetku – stoličky do klubových
priestorov.
6. Zvýšenie príspevku na opatrovanie o 30,- € mesačne.
7. Odpis pohľadávok za komunálny odpad- roky 2010 až 2016 v sume
77,00 €.
C.

súhlasí
1. S rekonštrukciou a modernizáciou obecného rozhlasu.
2. So zapojením sa do výzvy na zakúpenie vonkajšieho zariadenia na
cvičenie.
3. S výmenou okien a zateplenie stropu na materskej škole.
4. S obnovením nájomnej zmluvy so Svetlanou Gálisovou do 31.12.2017.
5. So zakúpením 40 ks stolíc do klubových priestorov.
6. So
zámennou
zmluvou
zámenou
pozemkov
vlastníka
Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Nadlice so sídlom 956 32 Nadlice č.
32, p.č. 246/1 a p.č. 247 zamerané GPč.50351176-025/17 overený
dňa 10.3.2017 a boli vytvorené pozemky registra C KN par.č. 247/6
ost. plochy o výmere 101 m2, par.č. 247/7 ostatné plochy o výmere
142 m2, parc. č 247/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2,
za pozemok, ktorého vlastníkom je Obec Rajčany so sídlom Obecný
úrad 956 32 Rajčany č. 129, p. č. 100 bola zameraná GP č. 41313381275/14 overený dňa 21.1.2015 a bol vytvorený pozemok registra C KN
par. č. 100/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2. Podľa
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby chodníkov na cintoríne.
7. S výmenou zostávajúcich starých káblov na verejnom osvetlení za
nové.
8. S uzatvorením kúpnej zmluvy s majiteľmi pozemku pred bytovkou č.
92 za symbolickú cenu.

D.

nesúhlasí
1. S návrhom na umiestnenie kamerových systémov v obci.
2. S návrhom projektu – zateplenie materskej školy.

Mária Švecová
starostka obce
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__________________

Beáta Bujnová

__________________

