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Zoznam   uznesení
  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2012

Počet prítomných poslancov 9
O 20,00 h odišla Ing. Pernišová

UZNESENIE č. 212/2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 27.6.2012

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:              Proti:  


UZNESENIE č. 213/ 2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice

Ing. Peter Šimurka
MUDr. Richard Macho
Mgr. Filip Štancel 

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:                            Proti:  

UZNESENIE č. 214/2012  
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    vedomie 
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:                            Proti:  


UZNESENIE č. 215/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
odstúpenie od zmluvy a jej dodatkov o zriadení  spoločného stavebného  úradu Bojnice zo dňa 17.3.2003 pracovisko Dlhá 3, 971 01 Prievidza, s výpoveďou ku dňu 1.7.2012. 

Hlasovanie:    Za :  7             Zdržal sa: Mgr. art. Baláž                           Proti:  Ing. Pernišová


UZNESENIE č. 216/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
p o v e r u j e    a  splnomocňuje
Starostu obce, aby vykonal všetky úkony pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy obcou Kanianka a to vo veciach: 
	stavebného konania v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
	vo veciach štátnej správy na úseku miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
	vo veci výkonu opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov


Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:                                     Proti:  Ing. Pernišová

UZNESENIE č. 217/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2011

Hlasovanie:    Za: 9               Zdržal sa:                                  Proti:  

UZNESENIE č. 218/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
správu audítora za rok 2011 k účtovnej závierke obce Kanianka z roku 2011

Hlasovanie:    Za:    9            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  219/2012
Obecné zastupiteľstvo  
ukladá
štatutárom organizácií , riaditeľom  rozpočtových, príspevkových organizácií, obchodných spoločností a ostatným vedúcim zamestnancom zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva, pokiaľ sa budú prejednávať materiály organizácií ktorým sú vedúci


Hlasovanie:    Za: 9               Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č. 220/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
Celoročné hospodárenie obce Kanianka za rok 2011 bez výhrad

Hlasovanie:    Za:   9             Zdržal sa:                                  Proti:  



UZNESENIE č.  221/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 28 135,44 €. Tento schodok rozpočtu sa vykryl z prebytku      vo finančných operáciách


Hlasovanie:    Za:  9              Zdržal sa:                                  Proti:  



UZNESENIE č.  222/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
vrátenie zostatku vo finančných operáciách v sume 19 677,07 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, späť do : 
	rezervného fondu  19 610,05 €

fondu rozvoja 67,02 €

Hlasovanie:    Za: 9               Zdržal sa:                                  Proti:  



UZNESENIE č. 223/2012		
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
Zapojenie rezervného fondu vo výške 16. 398 € /zákon 583/2004 Z.z. § 10 bod 8/ na vrátenie finančných prostriedkov v zmysle Žiadosti MPRV SR č. 22110120670 ( 11 073,59 €) a doplatenie celkovej sumy istiny ( 33 323,99 €) úveru na ZŠ nad rámec schválený v rozpočte vo výške  5.323,99 €   

Hlasovanie:    Za:    9            Zdržal sa:  0                                Proti:  0


UZNESENIE č. 224/2012		 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
rozpočtové opatrenie  II.B  v kompetencii OZ v súlade s odsekom 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
bežné príjmy           navýšenie o	  141 731 €
kapitálové príjmy                                     0 €
finančné operácie   navýšenie o 	    16 398 €
navýšenie príjmov celkom o        158 129  €  ( príjmy po II. úprave 2 808 866,- €)


výdavky
bežné výdavky      navýšenie o 	152 805 €
kapitálové výdavky                                0 €           
finančné operácie   navýšenie o     5 324 €
navýšenie výdavkov celkom  o	158 129 €  (výdavky po II. úprave 2 808 866,- €)

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozpočtové opatrenie II.B tvoria prílohu rozpočtu

Kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2012 bude použitý v rozpočtovom roku na zníženie úverového zaťaženia obce.

Hlasovanie:    Za:   9             Zdržal sa:  0                                Proti:  0


UZNESENIE č. 225/2012
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012

Hlasovanie:    Za: 9	Zdržal sa:			       Proti:


UZNESENIE č. 226/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
r u š í
uznesenie OZ č. 195/2005, zo dňa 5.5.2005, ktorým bolo schválené VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 Hlasovanie:    Za:     9           Zdržal sa:                                  Proti:  




UZNESENIE č.  227/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka

Hlasovanie:    Za:    9            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č. 228/2012
Obecné zastupiteľstvo  
r u š í
dodatok č. l k VZN č. 1/2009 o podmienkach pri  poskytovaní sociálnych služieb obce Kanianka zo dňa  28.9.2011. 

Hlasovanie:    Za:   9             Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  229/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2/2012 k VZN č. 1/2009 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kanianka

Hlasovanie:    Za:   9             Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č. 230/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
zmluvu na prenájom časti požiarnej zbrojnice na ul. Stará cesta 26/38, Kanianka a majetkoprávne vysporiadanie  prístavby k uvedenej požiarnej zbrojnici s Oliverom Balnom, nar. 2.7.1966, bytom SNP 585/6, Kanianka.  
Nájomná zmluva sa uzatvára v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov podľa osobitného zreteľa z dôvodu pokračovania v  nájme pôvodným nájomcom: 
Prenájom priestorov od 01.07.2011 do 31.12.2015 : 
Spevnený príjazd k nebytovým priestorom 40 m2 / vo výške 3,30 €/m2 a rok 
Miestnosť požiarnej zbrojnice  46,28 m2 / vo výške 20 €/m2 a rok 
Miestnosť pre príslušenstvo požiarnej zbrojnice 11,7 m2 / vo výške 20 €/m2 a rok 
Prenájom novovybudovaných  priestorov od 01.07.2011 do 30.06.2023 v hodnote 1 €/ rok :
Prístavba hutného skladu  65,14 m2   
Prístrešok pri sklade 6,99 m2  
Príjazdový chodník 45 m2    

Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Jurkovičom pod č. 054/2012 zo dňa 29.3.2012 časť III. Záver, bod 3 - rekapitulácia všeobecnej hodnoty polohovou diferenciáciou,  je hodnota prístavby realizovaná Oliverom Balnom vyčíslená v sume 19.000 € s DPH. Obec Kanianka nadobudne prístavbu v uvedenej hodnote do vlastníctva dňom podpisu zmluvy a schválenia OZ odplatne za započítanie hodnoty novovybudovanej prístavby a nájomného  od 1.7. 2011 do 30.06.2023 v sume v mieste obvyklej a za podmienok tak, ako je uvedené v zmluve.

Hlasovanie:    Za:  9              Zdržal sa:                                  Proti:  



UZNESENIE č. 231/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov podľa osobitného zreteľa z dôvodu pokračovania v  nájme pôvodným nájomcom Eva Špeťková, nar. 23.9. 1967,  bytom Bojnická cesta 594/30, Kanianka. 
Prenájom priestorov Pizzérie Aréna  od 01.04.2012 do 31.03.2015 :
	pizzéria + kuchyňa + WC 103,60 m2 nájomné vo výške 16,60 € / m2 a rok = 1.719,76 € / rok
chodba (sklady) 25,60 m2  nájomné vo výške 16,60 € / m2 a rok = 424,96 € / rok

	2 komory vzduchotechnické 5,50 m2 nájomné vo výške 16,60 € / m2 a rok = 91,30 € / rok
	zimná záhrada 60,40 m2 nájomné vo výške 24,236 € / m2 a rok = 1.463,85 € / rok – podľa nájomcu fixne využívané v mesiacoch jún až september = 487,95 € / 4 mesiace
	vonkajšie sedenie 36,00 m2 nájomné vo výške 24,236 € / m2 a rok = 872,50 € / rok – podľa nájomcu fixne využívané v mesiacoch jún až september = 290,79 € / 4 mesiace
v sume a za podmienok uvedených v zmluve

Hlasovanie:    Za:    9            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  232/2012
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
správu o činnosti obecnej polície v Kanianke za rok 2011

Hlasovanie:    Za:   9             Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  233/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
prevod vlastníctva z dôvodu zmeny číselného označenia pôvodnej parcely registra „C“ č. 373/17 zastavané  plochy  a nádvoria o výmere 595 m2, ktorá bola  po pozemkových úpravách prečíslovaná na parc. č. 3034.
Tento prevod sa realizuje v zmysle § 9 a) ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb.  na základe obchodnej verejnej súťaže, v súlade s predchádzajúcim uznesením OZ č. 143/2011 a 199/2012 z vlastníctva obce na Vladimíra Belokostolského, nar. 15.3.1964,  trvale bytom Májová 431/12, 972 17 Kanianka  v cene 24,03 €/m2, ktorá bola vysúťažená podľa zverejnených a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie:    Za: 9                Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  234/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona o majetku obcí zámer prevodu  obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Športová nasledovne:
parcelu v podielovom spoluvlastníctve  Romana Kurbela, nar. 29.5.1968, bytom Pod vinicou 384/48 Kanianka, (novovytvorená parc. č. 981/7 – TTP  v k.ú. Kanianka o celkovej výmere 183 m2 v podiele 9/14-in= 117 m2)  v prospech obce protihodnotou za časť obecnej parcely registra C parc. č. 1674/3 – zastavané plochy a nádvoria  v k.ú. Kanianka o rovnakej výmere, (117 m2)

Hlasovanie:    Za:  7              Zdržal sa:                                  Proti:  Mgr. Filt



UZNESENIE č.  235/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona o majetku obcí zámer prevodu  obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa z dôvodu  majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod  pripravovaným parkoviskom na ulici Májová a vysporiadania priľahlej plochy k parkovisku pri ZUŠ v Kanianke na ul. Košovská nasledovne:
parc. reg. C  č. 211 – zastavaná plocha  o výmere 39 m2  v podiele 1/6  (7 m2) 
parc.  reg. C č. 1829/1 – ostatná plocha  o výmere 392 m2 v podiele 1/24  (17 m2)
parc. reg. C č. 1829/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m 2 v podiele 1/24  (3 m2)
parc. reg. E č. 235/2 – záhrada  o výmere 111 m2 v podiele 1/4  (28 m2)
parc. reg. E č. 377 – orná pôda  o výmere 10 m2 v podiele 2/72  (1 m2)
parc. reg.  E č. 418 –  orná pôda  o výmere 3 m2 v podiele 1/4  (1 m2)
parc. reg.  E č. 419 – orná pôda  o výmere 12 m2 v podiele 1/4  (3 m2)
parc. reg.  E č. 448 – orná pôda  o výmere 32 m2 v podiele 1/24  (2 m2)
parc. reg.  E č. 449 – orná pôda  o výmere 13 m2 v podiele 1/24  (1 m2)
parc. reg.  E č. 556 – orná pôda   o výmere 13 m2 v podiele 1/24  (1 m2)
parc. reg.  E  č. 1554 – orná pôda   o výmere 179 m2 v podiele 2/72  (5 m2)
parc. reg.  E č. 1684 – orná pôda  o výmere 30 m2 v podiele 1/4  (8 m2)
parc. reg.  E č. 1725 – trávnatý porast  o výmere 876 m2 v podiele 1/24  (37  m2)
celkom	 114 m2						
Obec Kanianka nadobudne do vlastníctva horeuvedené parcely v k.ú. Kanianka v podielovom spoluvlastníctve od  Mgr. art. Jozefa Baláža, nar. 29.5. 1968, bytom Kanianka, Stará cesta 15/16;
Mgr. art. Jozef Baláž, nar.  nadobudne do vlastníctva časť obecnej parcely registra C  parc. č. 49/1 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kanianka o celkovej výmere 114 m2.

Hlasovanie:    Za:     6           Zdržal sa:  Mgr. art. Baláž                             Proti:  Mgr. Filt


UZNESENIE č.  236/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona o majetku obcí zámer prevodu  obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa  z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku parc. registra E   č. 1725 kultúra TTP v k.ú. Kanianka o celkovej výmere 876 m2 v podiele 1/6-ina (146 m2) pod budúcim parkoviskom na ulici Májová a komunikáciou ul. Bojnická cesta vo vlastníctve Marty Ličkovej, rod. Mikulovej, nar. 11.8.1958,  bytom Jasenovo 59 za časť parcely vo vlastníctve obce Kanianka registra C parc. č. 1674/3 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Kanianka o výmere 25 m2 ktorej časť v uvedenej výmere prejde do vlastníctva Marty Ličkovej.

Hlasovanie:    Za:  7              Zdržal sa:                                  Proti:  Mgr. Filt


UZNESENIE č. 237/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja obecného majetku formou obchodnej verejnej súťaže   – parcely v lokalite III. stavby IBV v k,ú. Kanianka v súlade s vyhotoveným GP č. 55/2012 zo dňa 1.6.2012  nasledovne: parcely registra C:  č. 2033/361 – zastavaná plocha o výmere 182 m2, č. 2033/360 – orná pôda o výmere 48 m2, č. 2033/359 – orná pôda o výmere 48 m2, č. 2033/358 – zastavaná plocha o výmere 74 m2, , č. 2033/356 – zastavaná plocha o výmere 180 m2, č. 2033/355 – zastavaná plocha o výmere 183 m2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- minimálna cena za 1 m2 23,24 € nie však nižšia ako podľa všeobecnej hodnoty majetku stanovenou znaleckým posudkom;
- využiteľnosť pozemku v súlade s územným plánom;
- kupujúci sa zaväzujú uhradiť prislúchajúcu časť nákladov na vyhotovenie GP, znaleckého  
   posudku a náklady na zápis vkladu do KN podľa veľkosti nadobudnutého pozemku;
- kupujúci bude rešpektovať ustanovenia stavebného zákona, súvisiacich predpisov, noriem a STN;
- obec si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž;
- úhrada kúpnej ceny je stanovená v termíne do 10 dní od vyzvania úspešného  uchádzača k podpisu kúpnej zmluvy;
- v prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu, alebo odstúpi od zmluvy, víťazom sa stáva ďalší uchádzač 
  vo vyhodnotenom poradí, ktorý ponúkne ďalšiu najvyššiu cenu minimálne vo výške 23,24 €/m2, nie však nižšia ako podľa všeobecnej hodnoty majetku stanovenou znaleckým posudkom; 
- návrhy v písomnej forme uchádzači doručia v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž pozemky v III. stavbe     IBV neotvárať“ do podateľne OcÚ v termíne do 3.8.2012 do 13,00 hod.;
- do súťaže nebudú zaradené návrhy, ktoré budú predložené po lehote určenej v týchto podmienkach;
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
- komisia vyberie najvhodnejší z predložených  návrhov v zmysle stanovených podmienok a doporučí obecnému zastupiteľstvu schválenie predaja;
- spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknutá cena za 1 m2 a prijatie súťažných podmienok;
- uchádzač v predloženom návrhu uvedie parcelné číslo pozemku – predmet súťaže o ktorý má záujem, kúpnu cenu za 1 m2,, označenie uchádzača súťaže - u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné  meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, IČO, DIČ, alebo IČ DPH, označenie  štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie bankového spojenia, z ktorého   bude poukázaná kúpna  cena, tel. kontakt;    fyzická osoba nepodnikateľ uvedie -  meno, priezvisko, rodné priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,  štátna príslušnosť, označenie  bankového spojenia z ktorého bude poukázaná kúpna cena a tel. kontakt; 
- na základe výsledkov výberového konania schváli odpredaje uvedených parciel  obecné zastupiteľstvo;
- OZ v Kanianke dňa 27.6.2012 stanovilo komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže v zložení:
Ing. Marta Pernišová, Mgr. Andrea Filt, Mgr. Filip Štancel, Stanislav Daumer, JUDr. Ján Lacko 

Hlasovanie:    Za:   8             Zdržal sa:                                  Proti:  



UZNESENIE č. 238/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja obecného majetku pozemok registra C parc. č. 2033/165 – zastavané plochy a nádvoria k.ú. Kanianka v lokalite III. stavby IBV o celkovej výmere 2142 m2 formou obchodnej verejnej súťaže.  
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- uchádzač môže predložiť návrh na kúpu pozemku v celosti, alebo po častiach;
- minimálna cena za 1 m2 20,06  € nie však nižšia ako podľa všeobecnej hodnoty majetku stanovenou znaleckým posudkom;
- využiteľnosť pozemku v súlade s územným plánom;
- kupujúci sa zaväzujú uhradiť prislúchajúcu časť nákladov na vyhotovenie GP, znaleckého  
   posudku a náklady na zápis vkladu do KN podľa veľkosti nadobudnutého pozemku;
- kupujúci bude rešpektovať ustanovenia stavebného zákona, súvisiacich predpisov, noriem a STN;
- obec si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž;
- úhrada kúpnej ceny je stanovená v termíne do 10 dní od vyzvania úspešného  uchádzača k podpisu kúpnej zmluvy;
- v prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu, alebo odstúpi od zmluvy, víťazom sa stáva ďalší uchádzač 
  vo vyhodnotenom poradí, ktorý ponúkne ďalšiu najvyššiu cenu minimálne vo výške 20,06 €, nie však nižšia ako podľa všeobecnej hodnoty majetku stanovenou znaleckým posudkom; 
- návrhy v písomnej forme uchádzači doručia v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž pozemky v III. stavbe     IBV neotvárať“ do podateľne OcÚ v termíne do 24.9.2012 do 13,00 hod.;
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
- komisia vyberie najvhodnejší z predložených  návrhov v zmysle stanovených podmienok a odporučí obecnému zastupiteľstvu schválenie predaja;
- spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknutá cena za 1 m2 a prijatie súťažných podmienok;
- uchádzač v predloženom návrhu uvedie parcelné číslo pozemku – predmet súťaže o ktorý má záujem, kúpnu cenu za 1 m2, označenie uchádzača súťaže - u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné  meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, IČO, DIČ, alebo IČ DPH, označenie  štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie bankového spojenia, z ktorého   bude poukázaná kúpna  cena, tel. kontakt;    fyzická osoba nepodnikateľ uvedie -  meno, priezvisko, rodné priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,  štátna príslušnosť, označenie  bankového spojenia z ktorého bude poukázaná kúpna cena a tel. kontakt; 
- na základe výsledkov výberového konania schváli odpredaje uvedených parciel  obecné zastupiteľstvo;
- OZ v Kanianke dňa 27.6.2012 stanovilo komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže v zložení:
Ing. Marta Pernišová, Mgr. Andrea Filt, Mgr. Filip Štancel, Stanislav Daumer, JUDr. Ján Lacko

Hlasovanie:    Za: 8               Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  239/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
vyhlásenie súťaže na prenájom  majetku obce Kanianka v správe EKO-ENERGIA s.r.o. za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka. 

Hlasovanie:    Za:    8            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č. 240/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
p o v e r u j e
konateľa spoločnosti  EKO-ENERGIA s.r.o. zabezpečiť súťaž za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka. 

Hlasovanie:    Za:    8            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  241/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
komisiu v zložení: Ing. Peter Šimurka, Ing. Igor Hraňo, Mgr. Filip Štancel, JUDr. Ján Lacko a Jaroslav Šagát, pre prípravu a vyhodnotenie podmienok na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete

Hlasovanie:    Za:    8            Zdržal sa:                                  Proti:  


UZNESENIE č.  242/2012
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
výročnú správu  spoločnosti  EKO-ENERGIA s.r.o. a výročnú správu spoločnosti STRAVOVACIE SLUŽBY s.r.o. za rok 2011. 

Hlasovanie:    Za:    8            Zdržal sa:                                  Proti:  



	Ing. Ivor Husár
	  starosta obce

