ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rajecká Lesná konaného
dňa 15.02.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rajeckej Lesnej.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia
5. Žiadosť č. j. 2150/2018 finančný príspevok na obnovu oplotenia školského areálu a
multifunkčných ihrísk
6. Žiadosť č.j.36/2019 o vyplatenie odmien za druhý polrok 2018 – Pavol Chúpek
7. Žiadosť č. j.6/2019 o finančnú výpomoc na organizovanie fašiangových slávností
v obci – Matúš Michalec
8. Žiadosť č. j. 37/2019 DHZ Rajecká Lesná o finančný príspevok na zakúpenie
technického vybavenia pre športovú zásahovú činnosť DHZ.
9. Žiadosť č.j. 32/2019 o zakúpenie elektrického sporáka do školskej kuchyne
Základnej školy v Rajeckej Lesnej
10. Žiadosť č.197/2019 súhlas so vstupom na pozemok,súhlas s vybudovaním
hydrologického vrtu HG -3, HG -4,žiadosť podáva Kofola a.s.
11. Prehodnotenie zámeru výstavby požiarnej zbrojnice
12. Žiadosť č.472/2019 o príspevok na dresy Futsalový klub Frivald.
13.Schválenie Kúpnej zmluvy o vecnom bremene s firmou SEVAK.
14.Diskusia
15.Záver
K bodu č.1
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Miloš Mikula privítal prítomných poslancov na 5.riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Rajecká Lesná konaného v priestoroch Obecného úradu
v Rajeckej Lesnej. Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej
podpísali prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Nakoľko bola prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej
bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Prítomní poslanci:
1. Ján Kollár
2. Rudolf Kolár
3. Ing. Jaroslav Ligas PhD.,
4. Miroslav Majbík
5. Róbert Šustek
6. Mgr. Katarína Vencelová
7. Vladimír Tepličanec
8. Pavol Vričan
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Neprítomný poslanec:
Roman Pekný
K bodu č.2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľku zápisnice : Máriu Gaňovú.Za overovateľov
zápisnice obecné zastupiteľstvo schválilo poslancov obecného zastupiteľstva
v Rajeckej Lesnej: Pavla Vričana a Rudolfa Kolára
Za zapisovateľku obecné zastupiteľstvo schválilo Máriu Gaňovú.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schvaľuje:
a/ zapisovateľku zápisnice: Máriu Gaňovú
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan.
Proti:0
Zdržal sa: 0
b/ overovateľov zápisnice poslancov Obecného zastupiteľstva v Rajeckej LesnejPavla Vričana a Rudolfa Kolára
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č.3
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že uznesenia z 4.riadného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej konaného na Obecnom úrade v Rajeckej
Lesnej dňa 28.01.2019 pod číslami 20- 29/2019 sú splnené, alebo sa plnia priebežne.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej berie na vedomie, že uznesenia
z 4.riadného Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej konaného na Obecnom
úrade v Rajeckej Lesnej dňa 28.01.2019 pod číslom 20- 29/2019 sú splnené, alebo sa
plnia priebežne.
Tento návrh bol prijatý:
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
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K bodu č.4
Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia
V tomto bode starosta obce predniesol návrh programu rokovania podľa predloženej
pozvánky, s doplňujúcim bodom a o programe dal hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schválilo program mimoriadneho obecného
zastupiteľstva a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia podľa predloženej
pozvánky s doplňujúcim bodom.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schvaľuje program mimoriadného
zasadnutia obecného zastupiteľstva a rokovanie jednotlivých bodov podľa
predloženej pozvánky s doplňujúcim bodom programu.
Tento návrh bol prijatý:
ZA:Ján Kollár, Ing.Jaroslav Ligas PhD.,Miroslav Majbík, Roman Pekný,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.5
Žiadosť č.j.2150/2018 o finančný príspevok na obnovu oplotenia školského
areálu a multifunkčných ihrísk
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť č.j. 2150/2018 o finačný príspevok
z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 5 000 €. Uvedené financie budú využité na
pokračovanie obnovy oplotenia multifunkčných ihrísk a školského areálu pri
Základnej škole Rajecká Lesná z dôvodu havarijného stavu. Na základe prieskumu
Trhu bola vybraná dodávateľska firma, u ktorej už bol objednaný materiál potrebný
na opravu zadnej časti oplotenia, ktorá je v najhoršom stave. Opravné práce sa
uskutočnia na jar 2019 a vykonajú ich rodičia žiakov našej školy.
V roku 2019 chceme pokračovať obnovou prednej časti areálu. Keďže táto časť
Oplotenia je zároveň vstupnou bránou do areálu školy a multifunkčných ihrísk, jej
rekonštrukcia je potrebná.
V budúcnosti je potrebné naďalej spolupracovať na ďalšom rozvoji, zveľaďovaní a
udržiavania poriadku v uvedenom areáli.
Starosta obce predniesol, že Základnej škole už boli poskytnuté financie vo výške
2 156 € na zakúpenie pletiva na zadnú časť areálu Základnej školy.
Poslanec Vladimír Tepličanec predniesol, že sa jedná o zakúpenie materiálu na prednú
časť oplotenia areálu Základnej školy.
Ďalej navrhuje riešenie parkoviska pred Základnou školou Rajecká Lesná pre
zamestnancov Základnej školy Rajecká Lesná, aby nezachádzali do školského areálu.
Zároveň navrhuje, aby stánok so zmrzlinou, bol umiestnený oproti na pozemku pri
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Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.33/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 3 000 € na obnovu oplotenia školského areálu
a multifunkčných ihrísk
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan.
Proti: 0
Zdržal sa:0
K bodu č.6
Žiadosť č.j.36/2019 o vyplatenie odmien za druhý polrok 2018 – p. Pavol Chúpek
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť č.36/2019 o vyplatenie odmien.
Žiadam OZ v Rajeckej Lesnej o vyplatenie odmien za druhý polrok 2018.Ako
zástupca starostu obce v Rajeckej Lesnej, ktoré mi neboli vyplatené. Na odmeny mám
ako zástupca starostu nárok a pán bývalý starosta mi ich neodsúhlasil z dôvodu, že
som si dovolil zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa riešila
jeho osoba. Verím v ústretovosť nového OZ a preto za kladné vybavenie žiadosti
vopred ďakujem.
Po diskusii starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č.34/2019
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a neschvaľuje vyplatenie odmien za druhý
polrok 2018 – p. Pavol Chúpek
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas Phd.,Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa: Vladimír Tepličanec
K bodu č. 7
Žiadosť č.j. 6/2019 o finančnú pomoc na organizovanie fašiangových slávností
v obci p. Matúš Michalec
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť č.j.6/2019.
Touto žiadosťou Vás chcem poprosiť o finančnú pomoc v sume 1 400 € a poskytnutie
priestorov Domu kultúry od 1.3. do 6.3.2019 na zorganizovanie fašiangových
slávností v obci.
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Po diskusii starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 1000 € na organizovanie fašiangových
slávností v obci.
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD.,Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa: 0
K bodu č.8
Žiadosť č.j.37/2019 o finančný príspevok na zakúpenie
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť č.j.37/2019 o finančný príspevok pre
DHZ Rajecká Lesná.
Žiadam o finančný príspevok pre DHZ Rajecká Lesná vo výške 1500 € na zakúpenie
technického vybavenia pre športovú a zásahovú činnosť DHZ.
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa, že sťahuje bod.č.8 z programu
Jednania obecného zastupiteľstva.
Po diskusii starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 36 /2019
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a sťahuje z bodu programu žiadosť DHZ
Rajecká Lesná č.37/2019.
.
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.9
Žiadosť č.32/2019 o zakúpenie elektrického sporáka do školskej kuchyne
Základnej školy v Rajeckej Lesnej.
Sporák, ktorý je momentálne používaný na zabezpečovanie stravy je v havarijnom
stave a je neopraviteľný.
Preto Vás opätovne žiadame o zakúpenie nového sporáka, nakoľko nie je možné
pracovať s takýmto zariadením a navyše od 01.09.2019 bude potrebné zabezpečiť
stravu pre väčší počet stravníkov
Boli predložené 3 ponuky :
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Adam Chabada – predaj a služby v Gastrozariadení - cena 1896 €
Gastrolaka Slovakia
cena 2585 €
GastroLUX,s.r.o.
cena 1728 €

Po diskusii starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 1730 € na zakúpenie elektrického sporáka
do školskej kuchyne Základnej školy v Rajeckej Lesnej.
Návrh bol prijatý.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan.
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.10
Žiadosť č.197/2019 o súhlas so vstupom na pozemok, súhlas s vybudovaním
Hydrogeologického vrtu HG-3, HG – 4, podáva Kofola a.s.
V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť č.j.197/2018 o súhlas so vstupom na
pozemok a súhlas s vybudovaním hydrogeologického vrtu HG- 3 na parcele
C-KN 7749 k.ú.Rajecká Lesná s hĺbkou 20-30 m.
Vrt bude slúžiť k pozorovaniu sklonu hladiny, overenie akosti vody, "v smere proti
prúdu prirodzeného prúdenia podzemných vôd" za účelom budúceho situovania
čerpacieho objektu a k dlhodobému monitoringu kvality podzemnej vody.
a
súhlas so vstupom na pozemok a súhlas s vybudovaním hydrogeologického vrtu
HG – 4 na parcele C-KN 5622 k.ú. Rajecká Lesná s hĺbkou 8-10 m.
Monitorovací vrt bude slúžiť k pozorovaniu kvality podzemnej vody v plytkom
kolektore s cieľom porovnania prípadných kvalitatívnych zmien podzemnej vody
medzi plytkými kvartérnym a hlbokým vápencovo – dolomitickým kolektorom.
Prítomní pracovníci Kofoly a.s. predniesli, že vrty budú slúžiť k pozorovaniu kvality
podzemnej vody a k dlhodobému monitoringu kvality podzemnej vody.
Vrt na parcele C-KN 7749 k.ú. Rajecká Lesná bude zabezpečený, aby nedochádzalo
k znehodnoteniu kvality vody.
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Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie
Uznesenie č.38/2019
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a súhlasí so vstupom na pozemok C-KN 7749
k.ú.Rajecká Lesná a s vybudovaním hydrogeologického vrtu HG-3 s hĺbkou
20-30m.
Vrt HG-3 bude slúžiť k pozorovaniu sklonu hladiny, overenie akosti vody " v smere
proti prúdu prirodzeného prúdenia podzemných vôd" za účelom budúceho situovania
čerpacieho objektu a k dlhodobému monitoringu kvality podzemnej vody.
O výsledkoch kontroly zistených Kofolou ,a.s. prosíme informovať aj Obec Rajeckú
Lesnú.
Vrt nebude slúžiť na čerpanie vody.
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a súhlasí so vstupom na pozemok C-KN 5622
k.ú.Rajecká Lesná a s vybudovaním hydrogeologického vrtu HG-4 s hĺbkou
8-10 m.
Vrt HG- 4 – monitorovací vrt bude slúžiť k pozorovaniu kvality podzemnej vody
v plytkom kvartérnom kolektore s cieľom porovnania prípadných kvalitatívnych
zmien podzemnej vody medzi plytkým kvartérnym a hlbokým vápencovodolomitickým kolektorom.
O výsledkoch kontroly zistených Kofolou a.s. prosíme infomovať aj Obec
Rajeckú Lesnú.
Vrt nebude slúžiť na čerpanie vody.
Návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár,Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová,Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.11
Prehodnotenie zámeru výstavby požiarnej zbrojnice
Poslanci sa zaoberali výstavbou požiarnej zbrojnice a uzniesli sa , že sa sťahuje
bod č. 11 z dôvodu právnej veci uznesenia č.183/2017.
Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.
UZNESENIE č.39/2019
Obecné zastupiteľstvo sťahuje bod č.11 z programu jednania obecného
zastupiteľstva
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing. Jaroslav Ligas PhD.,Miroslav Majbík,
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Róbert Šustek,Mgr.katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec,Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.12
Žiadosť č.472/2019 o príspevok na dresy Futsalový klub Frivald.
V mene futsalového klubu Friwald by sme Vás chceli požiadať o príspevok na
zakúpenie dresov pre nových hráčov a výmenu opotrebovaných dresov pre súčasných
hráčov a inú športovú výstavbu, zdravotnícke pomôcky používaných počas zápasov a
tréningov. Tieto náklady by mali byť cca 500 €. Výsledky nášho tímu sú viditeľné.
V roku 2018 sme postúpili zo 6.ligy do 5-tej. V turnaji Friwald cup sme skončili na
3.mieste. V tomto roku by sme chceli pokračovať v ďaľších úspechoch.
Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.
UZNESENIE č.40/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 250 € na zakúpenie dresov pre Futsalový
klub Friwald.
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár,Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan.
Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu č.13
Schválenie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o vecnom bremene s firmou SEVAK.
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej na svojom zasadnutí dňa 15.2.2019
Prerokovalo bezodplatný prevod obecného vodovodu – " Predĺženie verejného
vodovodu"
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo kúpu obecného vodovodu
s názvom " Predĺženie verejného vodovodu " na C-KN 120 k.ú. Rajecká Lesná
Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:
UZNESENIE č.41/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Podľa § 9 a ods.9 písm"c" zákona SNR č.138/1991 Z.z.o majetku obce v znení
neskorších predpisov bezodplatný prevod obecnej vodnej stavby " Predĺženie
verejného vodovodu" z dôvodu hodného osobitného zreteľa Severoslovenským
vodárňam a kanalizáciam, a.s. so sídlom Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,
IČO 36672297 v zmysle predloženej Zmluvy o bezodplatnom prevode
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu majetku obce a to:
Obecnú vodnú stavbu " Predĺženie verejného vodovodu" podľa §9a ods.9 písm."c"
zákona SNR č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za
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jednorazovú odplatu v sume 10,-€.
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan.
Proti:0
Zdržal sa:0

K bodu č.14
Diskusia
Hlavný kontrolór obce doplnil program jednania obecného zastupiteľstva :
a/.Záznam z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce
Rajecká Lesná za obdobie od 1.10.2018 – 31.12.2018
b/. Záznam z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce
Rajecká Lesná za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018
c/. Kontrola pokladničných dokladov obce za obdobie od 1.9.2018 do 30.10.2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplňujúci bod programu hlavného
kontrolóra obce Rajecká Lesná a správy hlavného kontrolóra berie na vedomie.
V ďalšom starosta obce oboznámil poslancov so začatím správneho konania
s Úradom verejného obstarávania.
V ďalšom poslanec p.Ján Kollár oboznámil poslancov, že v bytovke " Bytový dom
8 b. j." na povale je voda. Upozornil na to nájomca bytu p.Pavol Mikula.
Poslanci navrhujú obhliadku povaly "Bytového domu 8 b. j".
Poslanci taktiež navrhujú prešetriť potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa,
ktoré boli vydané nájomcom nájomných bytov " Bytový dom 8 b. j."
V ďalšom starosta obce oboznámil poslancov o zaslaní predĺženia nájomnej zmluvy
medzi obcou Rajecká Lesná a Jednotou SD Žilina.
V prípade, že sa zmluva predĺži navrhujú, aby plocha bola vyložená zámkovou
dlažbou.
Je potrebné zistiť cenové ponuky na bunky a kontajnery.
poslanec Pavol Vričan oboznámil s ponukou na verejné osvetlenie.
V ďalšom poslanec p. Tepličanec sa vyjadril, že má výhrady voči práci hlavného
kontrolóra obce. Poukázal, že prečo nie je zverejnená zápisnica z 3.7.2018,ktorú
žiada zverejniť.
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V ďalšom p. poslanec Vladimír Tepličanec predložil potvrdenie od ošetrujúceho
lekára MUDr. Jany Šulanovej, že sa môže zúčastniť obecného zastupiteľstva dňa
15.02.2019.

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č.42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej:
1./ berie na vedomie
a/ Záznam z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce
Rajecká Lesná za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018
b/ Záznam z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce
Rajecká Lesná za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018
c/ Kontrola pokladničných dokladov obce Rajecká Lesná za obdobie od 1.9.2018
do 30.10.2018
Tento návrh bol prijatý.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas Phd.,Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr.Katarína Vencelová,Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

K bodu č.15
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na mimoriadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej a rokovanie ukončil.

Zapisovateľka :
Mária Gaňová
Overovatelia zápisnice:
Rudolf Kolár

......................................
......................................

Pavol Vričan

......................................

Miloš Mikula
starosta obce
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UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rajecká Lesná konaného
v priestoroch Obecného úradu v Rajeckej Lesnej dňa 15.02.2019 o 17.00 hod.
UZNESENIE č.30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej schvaľuje:
a/ zapisovateľku zápisnice Máriu Gaňovú
b/ overovateľov zápisnice: poslancov obecného zastupiteľstva v Rajeckej LesnejRudolfa Kolára a Pavla Vričana
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

V Rajeckej Lesnej 15.02..2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej berie na vedomie, že uznesenia z 4.riadného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej konaného na Obecnom úrade
v Rajeckej Lesnej dňa 28.01.2019 pod číslami 20-29/2019 sú splnené, alebo sa plnia
priebežne.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík,
Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva
a rokovanie o jednotlivých bodov zasadnutia podľa predloženej pozvánky s doplňujúcim
bodom programu.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
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V Rajeckej Lesnej, 28.01.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 3000 € na obnovu oplotenia školského areálu
a multifunkčných ihrísk.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

v Rajeckej Lesnej, 15.02.2019
Miloš Mikula
starosta obce
UZNESENIE č.34/2019
Obecné zastupiteľstvo uznáša sa a neschvaľuje vyplatenie odmien za druhý porok 2018p. Pavol Chúpek
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD.,Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti: 0
Zdržal sa:0

V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.35/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 1000€ na organizovanie fašiangových slávností
v obci.
Za: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa: 0

V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce
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UZNESENIE č.36/2019
Obecné zastupiteľstvo sťahuje z bodu programu žiadosť DHZ Rajecká Lesná č.37/2019
finančný príspevok na zakúpenie vybavenia pre športovú a zásahovú činnosť DHZ.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.37/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 1730 € na zakúpenie elektrického sporáka
Do školskej kuchyne Základnej školy v Rajeckej Lesnej.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.38/2019
Obecné zastupiteľstvo uznáša a súhlasí so vstupom na pozemok C-KN 7749,
C-KN 5622 k.ú. Rajecká Lesná a s vybudovaním hydrogeologického vrtu HG-3, HG-4
Vrt HG-3 na parcele C-KN 7749 k.ú.Rajecká Lesná s hĺbkou 20-30 m bude slúžiť k
pozorovaniu sklonu hladiny,overenie akosti vody " v smere proti prúdu prirodzeného
prúdenia podzemných vôd" za účelom budúceho situovania čerpacieho objektu a k
dlhodobému monitoringu kvality podzemnej vody.
O výsledkoch kontroly zistených Kofolou, a.s. prosíme informovať aj obec Rajecká Lesnú.
Vrt nebude slúžiť na čerpanie vody.
Vrt HG – 4 na C-KN 5622 k-ú.Rajecká Lesná s hĺbkou 8-10 m – monitorovací vrt
Bude slúžiť k pozorovaniu kvality podzemnej vody v plytkom kvartérnom kolektore
S cieľom porovnania prírodných kvalitatívnych zmien podzemnej vody medzi plytkým
kvartérnym a hlbokým vápencovo-dolomitickým kolektorom.
O výsledkoch kontroly zistených Kofolou a.s. prosíme informovať aj obec Rajeckú Lesnú.
Vrt nebude slúžiť na čerpanie vody.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Lgas PhD.,Miroslav Majbík, ,Róbert Šustek,
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Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0

V Rajeckej Lesnej,15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo sťahuje bod č.11 z programu jednania obecného zastupiteľstva.
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár,Ing.Jaroslav Ligas PhD.,Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.40/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu 250 na zakúpenie dresov pre Futsalový klub
Friwald.
ZA:Ján Kollár,Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec,Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
UZNESENIE č.41/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvy a Zmluvy o vecnom bremene s firmou
SEVAK Žilina.
ZA:Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing.Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr. Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan
Proti:0
Zdržal sa:0
V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
starosta obce

UZNESENIE č.42/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a/ Záznam z vykonanej kontroly hlavným zverejňovania dokumentov na webovom sídle
obce Rajecká Lesná za obdobie od 1.10.2018 – 31.12.2018
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b/

Záznam z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce
Rajecká Lesná za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

c/ Kontrola pokladničných dokladov obce Rajecká Lesná za obdobie od 1.9.2018 do
30.10.2018
ZA: Ján Kollár, Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas PhD., Miroslav Majbík, Róbert Šustek,
Mgr.Katarína Vencelová, Vladimír Tepličanec, Pavol Vričan

V Rajeckej Lesnej, 15.02.2019

Miloš Mikula
sarosta obce
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