UZNESENIE
zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29. septembra 2017 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
3. Predložený návrh riešenia novej komunikácie s za účelom vytvorenia
šiestich stavebných pozemkov – predkladá p. Valášek.
4. Voľby hlavného kontrolóra.
5. Plánované kultúrne akcie – stretnutie dôchodcov dňa 22.10.2017 a
stretnutie detí so sv. Mikulášom dňa 3.12.2017.
6. Žiadosť na dobudovanie plochy pri multifunkčnom ihrisku.
7. Zber železa, zber elektroodpadu a 4 kontajnery na veľkoobjemový
odpad sa uskutoční v októbri.
8. V kultúrnom dome v kuchyni a v školskej kuchyni boli namontované
nové odsávače pár 3.268,56 a v školskej kuchyni bola namontovaná
nová kuchynská linka v hodnote 413,- €.
9. Návrh na vybudovanie autobusového nástupišťa pred domom č. 121.
10. Jednorazovú odmenu vo výške 30,- eur na jedného poslanca.
B. s c h v a ľ u j e
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že 5. bod sa
prerokoval ako 3. bod.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Beáta Sekerešová, Marta Bujnová,
Dezider Kováčik.
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 podľa predloženého návrhu.
4. Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 3.681,56 € na
obstaranie dlhodobého majetku na odsávače pár a kuchynskú linku.
5. Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 8.000 € na
obstaranie dlhodobého majetku – autobusové nástupište.
6. Jednorazovú odmenu vo výške 30,- eur na jedného poslanca.
C. s ú h l a s í
1. Predloženým zámerom riešenia novej komunikácie s
vytvorenia šiestich stavebných pozemkov.

za účelom

D. v o l í
1. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov Ing. arch. Ota Hodála za hlavného
kontrolóra obce Rajčany s účinnosťou od 1.10.2017 na funkčné
obdobie 6 rokov a s 8 % pracovným úväzkom.
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