UZNESENIE
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26. októbra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1.
2.

Audítorskú správu a výročnú správu.
Došlú žiadosť – DOXXbet Žilina na individuálnu licenciu – stávková
hra.
3. Informácie z valného zhromaždenia Borina, s.r.o. Livinské Opatovce.
4. Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Rajčany a Pavlom Valášekom.
5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – FILUP 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.
6. Kultúrne akcie – stretnutie dôchodcov a stretnutie detí so sv.
Mikulášom.
7. Ústnu žiadosť p. Ladislava Paulena o vyjadrenie k projektu – vodná
plocha, ktorú podal na 15. riadnom zasadnutí OcZ.
8. Mária Bujnová bude prevezená do domova dôchodcov Dunaj Kováčov.
9. Potrebu vypracovať dendrologický posudok na stromy na ulici od prvej
po tretú ulicu.
10. Návrh starostky obce na jednorazovú odmenu poslancom obecného
zastupiteľstva.
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce.
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, Marta
Bujnová.
3. Zámennú zmluvu medzi Obcou Rajčany a Pavlom Valášekom.
4. Jednorazovú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva spolu pre
všetkých vo výške 290 €.
5. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce.
C. s ú h l a s í
1. S vydaním záväzného stanoviska pre firmu – DOXXbet Žilina na
individuálnu licenciu – stávková hra na obdobie roka 2019.
2. So zámennou zmluvou nasledovne:

Obec Rajčany nadobudne do svojho výlučného vlastníctva nasledovné:
parc. č. 7/3 záhrada výmery 299 m2, parc. č. 8 zast. plocha výmery 94
m2, parc. č. 9/9 zast. plocha výmery 15 m2, parc. č. 9/10 zast. plocha
výmery 2 m2 a parc. č. 7/4 záhrada výmery 80 m2 v celosti.
Pavol Valášek, bytom Topoľčany, Štúrova 228/8 nadobudne do svojho
výlučného vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: parc. č. 100/3 zast.
plocha výmery 6 m2 a parc. č. 9/11 zast. plocha výmery 38 m2 a parc.
č. 9/12 záhrada výmery 80 m2 v celosti. Zámena pozemkov sa
uskutočňuje bezodplatne.
3. S vypracovaním znaleckého posudku na parc. č. 250/157,250/158 vo
výmere 1459 m2 v k. ú. obce Rajčany, na základe žiadosti firmy Filup
Hviezdoslavova 334/99 Práznovce o odpredaj pozemkov.
4. So žiadosťou Svetlany Gálisovej o predĺženie prenájmu budovy č. 118
na predaj rozličného tovaru do konca roku 2019.

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.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Dezider Kováčik

__________________

Ing. Milan Bujna

__________________

