UZNESENIE
z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2017 na Obecnom úrade v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e
1.
2.
3.
4.

na

vedomie

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh – rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
Audítorskú správu za rok 2016.
Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rajčany.
5. Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa mení VZN č. 4/2010 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rajčany.
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020.
8. Stanovisko hlasného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 20182020.
9. Informáciu z valného zhromaždenia Borina s.r.o. Liv. Opatovce.
10. Námietky k žiadosti o stavebné povolenie – amfiteáter.
11. Žiadosť o predĺženie nájmu budovy č. 118 – p. Svetlana Gálisová.
12. Projekt rekonštrukcie autobusového nástupišťa - smer Partizánske.
13. Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov obce Rajčany.
14. Informáciu o tom, že keď je silný vietor, tak nemajú rodinné domy č.
143, 144 elektrickú energiu.
15. Informáciu o tom, že bola podaná žiadosť na výzvu z eurofondov na
upratanie čiernej skládky odpadu za riekou Bebrava.
16. Informáciu o tom, že začiatkom roka 2018 by sa mala dobudovať plocha
pri multifunkčnom ihrisku.
17. Informáciu o tom, že kamión zničil obrubníky na novej ceste pred
bytovkou č. 92. Oprava cesty bude hradená cez poistku.
18. Informáciu o tom, že bude o osadená dopravnej značky – zákaz vjazdu
nákladným vozidlom.
19. Informáciu o tom, že silvestrovskú zábavu organizujú športovci TJ
Rajčany, pričom sa im poskytne kultúrny dom zadarmo.
20. Menovanie inventarizačnej komisie v zložení: Beáta Sekerešová –
predseda, Beáta Bujnová – člen a Františka Rybanská – člen.
21. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.
22. Návrh na odpis pohľadávky za komunálny odpad za roky 2011 až 2014
v sume 62,00 €, ktorá je definitívne nevymožiteľná.
23. Žiadosť Igora Horvátha, Rajčany 140 o stavebné povolenie na parc. č.
859/7 v k.ú. Rajčany.
24. Žiadosť p. Valášeka o spolufinancovaní inžinierskych sieti na vytvorenie
6 stavebných pozemkov z toho by boli 2 obecné.
25. Žiadosť Jozefa Zelisku o príspevok na inžinierske siete a cestu k pozemku
parc. č. 868/2 v k.ú. Rajčany, kde by chcel stavať rodinný dom.

26. Žiadosť TJ Rajčany o príspevok na turnaj v hokejbale, ktorý sa bude
konať vo februári.
27. Žiadosť TJ Rajčany o dotáciu na činnosť na rok 2018.
B. s c h v a ľ u j e
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že sa doplnili do
programu zasadnutia 2 body: 13. Žiadosť Ing. Juraja Rodinu o zmenu
nájomcu v budove č. 3 a 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2018.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Štefan Hanuliak, Marta Bujnová, Ing. Milan
Bujna.
3. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 podľa predloženého návrhu.
4. Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rajčany.
5. Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa mení VZN č. 4/2010 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rajčany.
7. Rozpočet obce na rok 2018.
8. Koncepciu rozvoja informačných systémov obce Rajčany.
9. Návrh na odpis pohľadávky za komunálny odpad za roky 2011 až 2014
v sume 62,00 €, ktorá je definitívne nevymožiteľná.
10. Príspevok pre TJ Rajčany v sume 200 € na turnaj v hokejbale, ktorý sa
bude konať vo februári.
11. Dotáciu pre TJ Rajčany na činnosť počas roka 2018 vo výške 2.500 €.
C.

súhlasí

1. S námietkami k žiadosti o stavebné povolenie – amfiteáter a konanie obec
zastavuje.
2. S predĺžením prenájmu budovy č. 118 – p. Svetlana Gálisová do
30.6.2018 za tých istých podmienok.
3. S projektom rekonštrukcie autobusového nástupišťa - smer Partizánske.
4. S návrhom dní na plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok
2018.
5. So žiadosťou Igora Horvátha, Rajčany 140 o stavebné povolenie na parc.
č. 859/7 v k.ú. Rajčany, za podmienky odpredaja pozemku na cestu
v šírke 5 m pozdĺž pozemku.
6. So žiadosťou p. Valášeka o spolufinancovaní inžinierskych sietí 1/3 na
vytvorenie 6 stavebných pozemkov z toho by boli 2 obecné.
7. So žiadosťou Jozefa Zelisku o príspevok na inžinierske siete a cestu
k pozemku parc. č. 868/2 v k.ú. Rajčany, kde by chcel stavať rodinný
dom, ale najprv treba zvolať pracovné stretnutie s p. Mariánom Naňom,
p. Jozefom Zeliskom a p. Janou Samekovou.

D.

odporúča

1. Starostke obce požiadať p. Horvátha o odkúpenie pozemku na miestnu
komunikáciu v šírke 5 m pozdĺž pozemku.
2. Starostke obce zvolať pracovné stretnutie s p. Mariánom Naňom, p.
Jozefom Zeliskom a p. Janou Samekovou ohľadne ťahania inžinierskych
sietí pre nové rodinné domy.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Beáta Sekerešová

__________________

Dezider Kováčik

__________________

