UZNESENIE
z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 23. júna 2017 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplneným o 2 body:
7. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Rajčany o dotáciu na 6.ročník
súťaže vo varení gulášu a 8. Žiadosť Jarmily Záhoranskej o finančnú
výpomoc.
2. Žiadosť p. Ladislava Paulena o vyjadrenie k projektu – vodná plocha.
3. Žiadosť p. Romana Duchyňu o stanovisko k rozšíreniu územnému
plánu obce.
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
5. Informáciu o cene opravy prístupových komunikácií k bytovkám.
6. Žiadosť Telovýchovnej jednoty o príspevok na 6. ročník súťaže vo
varení gulášu.
7. Žiadosť Jarmily Záhoranskej o finančnú výpomoc.
8. Informácie starostky o pripravovanej kultúrnej akcií Hody obce.
9. Žiadosť PhDr. Jozefa Luký o vydanie územnoplánovacej informácie.
10. Informáciu starostky obce o zvolanom druhom pracovnom stretnutí
za účasti poslancov s majiteľmi dotknutých pozemkov ohľadom
vybudovania novej miestnej komunikácie pre novostavbu rodinných
domov, konaného dňa 12.6.2017. Nie všetci vlastníci dotknutých
pozemkov súhlasili s uvedeným zámerom. Uprednostnili kľud pred
výstavbou a zhodnotením pozemkov.
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2017.
12. Upozornenie poslanca Štefana Hanuliaka na autá, ktoré idú príliš
rýchlo smerom na Mechovičku.
B. s c h v a ľ u j e
1.

2.
3.
4.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplneným o 2 body:
7. Žiadosť Telovýchovnej jednoty Rajčany o dotáciu na 6. ročník
súťaže vo varení gulášu a bod 8. Žiadosť Jarmily Záhoranskej
o finančnú výpomoc.
Návrhovú komisiu v zložení – Beáta Sekerešová, Rudolf Bujna,
Dezider Kováčik.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 podľa predloženého návrhu.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 40.000 € na
obstaranie dlhodobého majetku na novú miestnu komunikáciu pri
bytovkách.

5.
6.
7.
C.

súhlasí
1.
2.

D.

Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2.948 € na
obstaranie dlhodobého majetku - detské ihrisko v oddychovej zóne pri
tretej ulici.
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2.218 € na
obstaranie dlhodobého majetku - chodník od knižnice popri plote
v parku.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017.

So zámerom Ladislava Paulena vybudovať vodnú plochu na svojom
pozemku parc. č. 109 v k.ú. Rajčany, ale potrebujú ešte vedieť
stanovisko Povodia Váhu k predmetnej stavbe.
S rekonštrukciou prístupových komunikácií k bytovke č. p. 92 a 93.

nesúhlasí
1.

S ponukou na odkúpenie pozemkov PhDr. Jozefa Lukýho necelých 20
árov za sumu 35.000 €.

E. v y h o v u j e
1.

Žiadosti Telovýchovnej jednoty o príspevok na 6. ročník súťaže vo
varení guľáša 250 € (prenájom skákacieho hradu), ktorá sa bude
konať dňa 8.7.2017.

F. n e v y h o v u j e
1.
2.
G.

Žiadosti p. Romana Duchyňu o zmenu územného plánu - rozšírenie
zastavaného územia v časti za futbalovým ihriskom na p. č. 821/5
v k.ú. Rajčany.
Žiadosti Jarmily Záhoranskej o finančnú výpomoc.

odporúča
1.
2.

Starostke obce zrealizovať – dať spracovať nový geometrický plán,
spraviť kúpno-predajnú zmluvu s majiteľmi pozemkov na schválenú
akciu – miestna komunikácie pri bytovke č. 92.
Starostke obce, aby požiadala políciu o meranie rýchlosti na ceste na
Mechovičku.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Marta Bujnová

__________________

Štefan Hanuliak

__________________

