UZNESENIE
z 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
4. decembra 2015 na Obecnom úrade 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.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

na

vedomie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Audítorská správa za rok 2014.
Rozpočtové opatrenie č. 3.
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018.
Plánovaný výrub drevín v obci.
Nájomná zmluva so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Žiadosť majiteľov bytovky č. 93.
Žiadosť Svetlany Gálisovej o zníženie nájmu na budove č. 118 z 50 €
na 30 € mesačne.
Žiadosť Mgr. Jána Judáka o odkúpenie pozemku na parc. č. 341 vo
výmere 800m2.
Žiadosť p. Jaroslava Gizmana o pripojenie elektrickej energie na
vianočné sviatky.
Návrh kosenia verejných priestranstiev p. Kotešovským za cenu 0,025
€ za m2.
Možnosť zapojiť sa do projektov na čerpanie eurofondov: Kamerový
systém, zateplenie materskej školy, oprava strechy a nový kotol.
A projekt revitalizácia obcí – pódium, detské ihrisko pri kultúrnom
dome, parkovisko pred obecným úradom, výsadba zelene a plot vedľa
domu č. 132.
Zámer vytvoriť stavebné pozemky za domami popri hlavnej ceste od
čísla domu 67 po 90.
Menovanie inventarizačnej komisie v zložení: Beáta Sekerešová –
predseda, Beáta Bujnová – člen a Františka Rybanská – člen.
Menovanie škodovej komisie v zložení: Rudolf Bujna – predseda, Ing.
Milan Bujna – člen a Štefan Hanuliak – člen.
Umiestnenie 3 výherných hracích automatoch spoločnosťou TOP
GAME GROUP Topoľčany na rok 2016 v priestoroch prevádzky
Pohostinstvo Rajčianka a Bistre u Vlka.
Štefanskú zábavu, ktorú poriada hudobná skupina MIDAS z
Topoľčian.
Kultúrnu akciu pre deti - stretnutie s Mikulášom spojený s hudobným
programom Viktora Guľváša, ktorá sa uskutoční dňa 6.12.2015
o 16:00 hod.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.

22. Informáciu hlavného kontrolóra obce o povinnosti obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí v znení n.p. raz ročne prerokovať a schváliť plat starostu
obce.
23. Informáciu p. Rudolfa Bujnu o tom, že realitná kancelária HALÓ
REALITY inzeruje na predaj stavebné pozemky, kde nie je v územnom
pláne naplánované stavať.
24. Informáciu p. Rudolfa Bujnu o tom, že p. Habová na obecnom
pozemku neodstránila plot, ale dokonca tam vysadila nové stromy.
25. Informácia, že p. Igor Horváth prenajíma rodinný dom č. 81.
B. s ú h l a s í
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

s rekonštrukcia verejného osvetlenia.
s plánovaným výrubom 25 ks drevín v obci.
s nájomnou zmluvou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
so žiadosťou majiteľov bytovky č. 93 o osadenie verejného osvetlenia.
so žiadosťou Svetlany Gálisovej o zníženie nájmu na budove č. 118
z 50 € na 30 € mesačne.
so žiadosťou p. Jaroslava Gizmana o pripojenie elektrickej energie na
vianočné sviatky.
s návrhom kosenia verejných priestranstiev p. Kotešovským za cenu
0,025 € za m2.
s možnosťou zapojiť sa do projektov na čerpanie eurofondov:
Kamerový systém, zateplenie materskej školy, oprava strechy a nový
kotol. A projekt revitalizácia obcí – pódium, detské ihrisko pri
kultúrnom dome, parkovisko pred obecným úradom, výsadba zelene.
So zámerom vytvoriť stavebné pozemky za domami popri hlavnej ceste
od čísla domu 67 po 90.
s menovaním inventarizačnej komisie v zložení: Beáta Sekerešová –
predseda, Beáta Bujnová – člen a Františka Rybanská – člen.
s menovaním škodovej komisie v zložení: Rudolf Bujna – predseda,
Ing. Milan Bujna – člen a Štefan Hanuliak – člen.
s umiestnením 3 výherných hracích automatoch spoločnosťou TOP
GAME GROUP Topoľčany na rok 2016 v priestoroch prevádzky
Pohostinstvo Rajčianka a Bistre u Vlka.
so Štefanskou zábavou, ktorú poriada hudobná skupina MIDAS z
Topoľčian.
s kultúrnou akciou pre deti - stretnutie so sv. Mikulášom spojený
s hudobným programom Viktora Guľváša, ktorá sa uskutoční dňa
6.12.2015 o 16:00 hod.
s odstránením oplotenia, stromov na obecnom pozemku a vývodu
kanalizácie z rodinného domu p. Habovej na obecný pozemok
a následne zabezpečiť odvod kanalizácie v súlade so zákonom
o odpadoch.

C.

nesúhlasí
1. so žiadosťou Mgr. Jána Judáka o odkúpenie pozemku na parc. č. 341
vo výmere 800 m2.

D.

schvaľuje
1. Program zasadnutia zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Marta Bujnová, Rudolf Bujna a Štefan
Hanuliak.
3. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
4. Dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami bez
zmeny poplatku za komunálny odpad.
5. rozpočtové opatrenie č. 3.
6. rozpočet obce Rajčany na rok 2016 so zmenou v bežných príjmoch
v roku 2016 v podielových daniach o 7.000 € menej a taktiež o 7.000
€ menej v kapitálových výdavkoch na rekonštrukcii verejného
osvetlenia.
7. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
8. plat starostky obce Rajčany vo výške 1 558 €.

E. o d p o r ú č a
1. starostke obce, aby vyzvala p. Igora Horvátha na zaplatenie dane
z ubytovania.

Mária Švecová
starostka obce

Zapísala:

Ing. Daniela Balážiková

__________________

Overovatelia:

Ing. Milan Bujna

__________________

Dezider Kováčik

__________________

