UZNESENIE
z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
20. marca 2015 v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch

A. b e r i e

na

vedomie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žiadosť – chirurgické oddelenie.
Záverečný účet za rok 2014.
Výročná správa za rok 2014.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014.
Zakúpenie spomaľovacieho prahu.
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu s firmou EKO HUNKA.
Geometrický plán na zámenu pozemku pri kostole za pozemok pod
domom smútku.
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prezentácia firmy AE group
Piešťany.
9. Pripravované kultúrne akcie – stavanie mája a deň matiek.
10. Záujem o stavebné pozemky v Rajčanoch.
11. Žiadosti p. Tibora Naňa o odstránenie stromu v parku pri pohostinstve
Rajčianska.
12. Návrhy na rekonštrukciu ihriska pri tretej ulici.

B. s ú h l a s í
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

so zámenou podľa novovytvoreného geometrického plánu č.
41313381/275/14 novovytvorenej par.č. 100/2 zastavaná plocha
o výmere 411 m2, ktorej vlastníkom je obec Rajčany, za p.č. 247/2
247/5, zast. plochy a ost. plochy, vytvorenú novým geometrickým
plánom č. 41313381-274/14, ktorej vlastníkom je rímskokatolícka
cirkev.
s rekonštrukcia verejného osvetlenia,
so zakúpením lavíc do domu smútku,
s tým, že starostka obce môže používať svoje súkromné auto Opel
Mokka na služobné účely,
so žiadosťou p. Tibora Naňa o odstránenie stromu na jeho pozemku
pred budovou pohostinstva Rajčianska,
s rekonštrukciou športového ihriska pri druhej ulici,
s odstránením mriežky na chodníku pri dome č. 150.

C. s c h v a ľ u j e
1.
2.
3.

Program zasadnutia zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
Návrhovú komisiu v zložení – Beáta Sekerešová, Ing. Milan Bujna a
Rudolf Bujna.
Záverečný účet obce Rajčany za rok 2014 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.

D. o d p o r ú č a
1.

starostke obce sledovať vyhlásenie eurofondov a podmienky, ktoré
stanovujú úspešné zapojenie sa do projektov na čerpanie eurofondov.

E. n a r i a ď u j e
1. starostke obce zaslať písomnú výzvu pani Márií Habovej bytom
Rajčany č. 125 na odstránenie oplotenia a sprístupnenie obecného
pozemku parcela č. 84/1 ktorej vlastníkom je Obec Rajčany, v termíne
do 30. apríla 2015. V prípade, že menovaná nesprístupní obecný
pozemok, bude tak uskutočnené zo strany obce a náklady budú
fakturované p. Márií Habovej.

Mária Švecová
starostka obce
Zapísala:

Ing. Balážiková

__________________

Overovatelia:

Dezider Kováčik

__________________

Marta Bujnová

__________________

