UZNESENIE
z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 17. augusta 2018 v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

na

vedomie

Komunitný plán sociálnych služieb obce Rajčany 2018-2022.
Projektovú dokumentácia cesty k navrhovaným pozemkom za kostolom.
Rozpočtové opatrenie č. 3.
Dodatok zmluvy o dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Rajčany, pričom sa
dotácia navýšila o 850 €.
Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov OcZ na volebné
obdobie 2018-2022.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na obdobie 2018-2022.
Kultúrne akcie – hodové slávnosti, ktoré sa budú konať 1.9.2018.
Upozornenie poslancov na dieru v ceste pred domom p. Pecháča a p.
Maciaka, a že nesvieti svetlo pouličného osvetlenia pri dome p. Pecháča.
Došlú žiadosť o odkúpenie pozemku firmou FILUB – Filip Chochula
v priemyselnej časti obce na parc. č. 250/157,250/158 vo výmere 1459
m2 z dôvodu výstavby prevádzkových a skladových priestorov pre
podnikateľskú činnosť v oblasti špeciálnych povrchových úprav kovov
a nábytkových dielov.
Ústnu žiadosť p. Ladislava Paulena o vyjadrenie k projektu – vodná
plocha, ktorú podal na 15. riadnom zasadnutí OcZ.
Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k stavebnému
povoleniu – vodná plocha Rajčany p. Ladislava Paulena.
Možnosť vybetónovať na cintoríne hrobové miesta vzniknuté pri novom
chodníku.
Informáciu o tom, že p. Gizman je znovu pripojený na elektrickú
energiu, zaplatil nedoplatok za rok 2017 na elektrickej energií a platí
mesačne za odber EE.
Informáciu o tom, že v materskej škole boli vymenené plastové okná
a vstupné schody sa budú prerábať.
Informáciu o tom, že kontajner na sklo bol premiestnený od obchodu
potravín na parkovisko pri obecnom úrade.

B. s c h v a ľ u j e
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého
návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Beáta Sekerešová, Beáta Bujnová, Rudolf
Bujna.
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 podľa predloženého návrhu.

4. Dodatok zmluvy o dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Rajčany, pričom
sa dotácia navýšila o 850 €.
5. V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.
203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden volebný odvod a
počet poslancov obecného zastupiteľstva v tomto obvode 7.
6. Rozsah funkcie starostu obce na obdobie 2018 – 2022 vo výške 100 %
úväzok.
7. Jaroslav Gizman za revíziu elektrických zariadení na dome č. 24 a č. 25
si zodpovedá sám a nemôže v dome č. 25 nikoho iného ubytovať.
C. s ú h l a s í
1. S projektovou dokumentáciou a geometrickým plánom zamerania cesty
k budúcim stavebným pozemkom za kostolom.
2. S vybetónovaním nových hrobových miest na cintoríne pri novom
chodníku.
D. n e s ú h l a s í
1. So zámerom Ladislava Paulena vybudovať vodnú plochu na svojom
pozemku parc. č. 109 v k.ú. Rajčany na základe predposledného bodu
stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku.
E. u k l a d á
1. Starostke obce vyzvať p. Paulena, aby nákladné autá s návesom
neparkovali na prístupovej ceste na obecný úrad a na chodníku, ani na
čas nakládky a vykládky tovaru.
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starostka obce
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