UZNESENIE
zo 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
15. decembra 2014 v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

na

vedomie

Návrh rozpočtu obce Rajčany na roky 2015 až 2017.
Návrh na odpis pohľadávky.
Návrh – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Voľbu zástupcu starostky obce a sobášiaceho.
Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2015.
Nájomné zmluvy – prenájom priestorov budovy č. 3, prenájom budovy
č. 118, pozemku firme Hard Slovakia – parkovisko. Pripravovanú
kultúrnu akciu: silvestrovské posedenie.
Žiadosť p. Jaroslava Gizmana o pripojenie elektrickej energie na
vianočné sviatky.

B. s ú h l a s í
1.
2.

s predĺžením nájomných zmlúv za tých istých podmienok do
31.12.2016 – prenájom priestorov budovy č. 3, prenájom budovy č.
118.
so žiadosťou p. Jaroslava Gizmana o pripojenie elektrickej energie na
vianočné sviatky.

C. s c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program zasadnutia zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Návrhovú komisiu v zložení – Marta Bujnová a Rudolf Bujna.
Rozpočet obce Rajčany na rok 2015
Odpis pohľadávky p. Gejzu Kmeťa a Ota Kmeťa vo výške 80,50 €.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.
Nájomnú zmluvu pozemku s HART SLOVAKIA za 200,- € ročne.

10. Zvýšenie úväzku hlavnému kontrolórovi obce Rajčany Ing. arch. Otovi
Hodálovi zo 6 % na 8 %.
11. Preplatenie náhrady mzdy za 23 dní nevyčerpanej dovolenky starostke
obce.
D. v o l í
1. zástupcu starostky obce a sobášiaceho – p. Martu Bujnovú.

Mária Švecová
starostka obce
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