UZNESENIE
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
3. júla 2015 v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e

na

vedomie

1.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – podpísanie zmluvy s firmou AE
group, s.r.o. Piešťany.
2. Rekonštrukcia viacúčelového ihriska.
3. Príprava na rekonštrukciu domu č. 3.
4. Žiadosť o pridelenie priestoru pred parkom.
5. Nájomná zmluva s PD Chynorany.
6. Konané kultúrne a športové akcie - stavanie mája, deň matiek, deň
detí, 4. ročník varenia gulášu, 14. ročník futbalového turnaja
o putovný pohár Mikroregiónu Bebrava.
7. Pripravované kultúrne akcie – Hody 2015.
Povodie Váhu zaradí do plánu opráv na budúci rok opravu oporných
múrov potoka v dedine.
8. Sťažnosť p. Heleny Baránekovej o skládke konárov a kompostu medzi
jej pozemkom a cintorínom.
9. Návrh doplnenia územnoplánovacej dokumentácie ktorý predniesol
Ing.
Alexander Malo
plán o tom, ako by vyzeralo rozloženie
stavebných pozemkov, o postavení hotela a nákupného centra. Na
prevažnej časti pôdy by bola zeleň /levanduľa a pod.
10. Prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom
hospodárstva SR, Prioritná os 2- Podpora verejného sektora pri
budovaní a modernizácií verejného osvetlenia v mestách a obciach.
Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
B. s ú h l a s í
1. s rekonštrukcia verejného osvetlenia – s podpísaním zmluvy s firmou
AE group, s.r.o. Piešťany
2. s rekonštrukciou športového ihriska pri druhej ulici.
3. so žiadosťou o pridelenie priestoru pred parkom pre zmrzlinový stánok
4. s nájomnou zmluvou s PD Chynorany.
5. s umiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a to pri
bytovku, pri 2. ulicu, pri obchod a na dedinu.
6. so znížením prenájmu kultúrneho domu pre našich občanov odteraz,
ak nemajú dlhy voči obci.
7. s kúpou traktorovej kosačky na kosenie v celej obci na budúci rok.
8. s premiestnením skládky zeleného odpadu na druhú stranu cintorína
vedľa cesty na Mechovičku.

C. s c h v a ľ u j e
1. Program zasadnutia zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Marta Bujnová, Beáta Bujnová a Beáta
Sekerešová.
3. Rozpočtové opatrenie č. 1.
4. a./ Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na
predkladanie žiadosti vyhlásilo dňa 30.4.20152 Ministerstvo
hospodárstva SR kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostku
obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a
prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rajčany. Predpokladaná
hodnota zákazky projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt
bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a
pripraveného rozpočtu.
b./ Výšku spolufinancovania projektu zo strany obce v hodnote 5 % z
celkových oprávnených výdavkov.
c./ Spôsob financovania projektu : vlastné zdroje 5%.
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