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Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 
27. júna 2012
________________________________________________________________ 


Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny

                Ing. Ivor Husár  -  starosta obce
                Ľudovít Pös – prednosta OcÚ 
	    Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení:   MUDr. Alexander Berkeš, Stanislav Daumer 

Občania:  v počte  6
         

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 18,00 h otvoril starosta obce Ing. Ivor Husár. Konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 12 ods. 1 zákona NR SR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s určením miesta, dňa a hodiny.

         Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11 pozvaných poslancov je prítomných 9, čo je nadpolovičná väčšina  a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné. Ing. Marta Pernišová sa ospravedlnila, vzhľadom k tomu, že o 20,00 hod má iné povinnosti a opustí zasadnutie OZ, preto požiadala, aby overovateľom zápisnice bol namiesto nej iný poslanec. OZ navrhlo a schválilo  Ing. Petra Šimurku.
	 

Schválenie programu rokovania
 
	Otvorenie. 
	Pripomienky a podnety občanov.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
	Odstúpenie od zmluvy a jej dodatkov o zriadení  spoločného stavebného  úradu Bojnice.
	Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Schválenie záverečného účtu obce Kanianka.
Úprava rozpočtu obce č. II.
	Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.
Schválenie VZN č. 2/2012 o dotáciách.
Schválenie dodatku č.2  k VZN č. 1/2009 o sociálnych službách.
Schválenie nájomnej zmluvy na priestory v novej požiarnej zbrojnici s Oliverom Balnom a Evou Špeťkovou – Pizzéria Aréna.
Správa o činnosti obecnej polície za rok 2011.
Vysporiadanie pozemkov  (zámenná zmluva Roman Kurbel, Jozef Baláž , Marta Ličková).
Predaj pozemkov v III. stavbe IBV (uznesenie č. 143/2011 a 199/2012).
Rôzne ( Výročná správa EkoEnergie s.r.o. a Stravovacie služby s.r.o.).
Záver.




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:  


Starosta obce Ing. Ivor Husár navrhol za overovateľov zápisnice, ktorí budú tvoriť zároveň návrhovú komisiu.   


UZNESENIE č. 213/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu   
Ing. Peter Šimurka
MUDr. Richard Macho
Mgr. Filip Štancel

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

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


K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov

Milan Vážan – predložil OZ vyjadrenie súhlasu a podpory s realizáciou projektu oddychovej zóny „kaniansky rýnok“. Informoval sa, či boli vznesené pripomienky od občanov, ohľadom oddychovej zóny, ktoré boli vyvesené na internetovej stránke obce. Bol oboznámený s petíciou proti zbúraniu „Adame domu“ , stanovisko stavebnej komisie, ktorá neodporúča okamžite realizovať túto investíciu atď.


K bodu 3/ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Správu  o kontrole uznesení predniesol Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce. Uznesenia neboli ukladacieho charakteru a priebežne sa plnia.


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:  

K bodu 4/ Odstúpenie od zmluvy a jej dodatkov o zriadení  spoločného stavebného  úradu Bojnice.

Starosta obce informoval poslancov o zámere vystúpiť zo spoločného úradu Bojnice, ktorý za 18 obcí realizuje stavebnú agendu a agendu opatrovateľskej služby. Dôvodom sú neustále zvyšujúce sa náklady na  prenesený výkon štátnej správy, pričom náklady obce Kanianka, ktorými sa podieľa
na spolufinancovaní spoločného úradu sú neprimerané, vzhľadom k počtu realizovanej agendy. Návrh riešenia je, že obce Lazany, Poruba , Kanianka a Nedožery-Brezany zamestnajú na čiastočný úväzok pracovníčky s oprávnením, ktoré budú riešiť túto agendu priamo v dotknutých obciach.  Priama úspora finančných prostriedkov pre obec Kanianka by predstavovala 2.495 € + poplatky za rozhodnutia a pokuty, ktoré boli doteraz príjmom spoločného úradu.
Cieľom takéhoto riešenia je zároveň priblížiť výkon štátnej správy občanom, ktorí by nemuseli cestovať na spoločný stavebný úrad do Prievidze.
Ing. Pernišová sa vyjadrila, že s takýmto riešením nesúhlasí, nakoľko sa jedná o zabehnutý systém kompetentných zamestnancov spoločného úradu, uvedenú úsporu nepovažuje za podstatnú. Starosta dopredu neinformoval o tomto zámere, žiadala, aby sme boli spolupatriční a solidárni k ostatným obciam v rámci spoločného úradu. Vyjadrila sa, že úspora bude minimálna, nakoľko aj tak bude treba uhrádzať poštovné, náklady na kúrenie, cestovanie do Prievidze, vybavenie kancelárie atď.  Žiadala o účasť Ing. Kutaša, prednostu OcÚ Bojnice, aby bližšie vysvetlil ekonomiku spoločného úradu, no Ing. Husár jeho prítomnosť na OZ odmietol. Starosta obce uviedol, že osobne pozval na rokovanie primátora mesta Bojníc a zástupcu primátora mesta Bojníc, ktorí sú štatutármi spoločného úradu a preto v prípade, že majú záujem niečo vysvetliť poslancom OZ Kanianka, nie je potrebné, aby sa to riešilo prostredníctvom prednostu Bojníc. Primátor mesta Bojníc starostovi Kanianky povedal, že sa jedná o výlučnú kompetenciu a právomoc obce Kanianka a nebude do ich rozhodovania zasahovať. K úsporám nákladov uviedol, že voľnú miestnosť obecný úrad aj tak vykuruje, pošta bude doručovaná prostredníctvom verejno-prospešného pracovníka a vybavenie kancelárie sa môže realizovať s prostriedkov získaných za poplatky za vydané rozhodnutia. 
Starosta obce Lazany - uviedol, že vystúpením zo spoločnej úradovne mal pripravené s predchádzajúcim starostom Emilom Mendelom, čo pán Mendel v telefonickom rozhovore poprel. Požiadal OZ, aby vychádzali z litery zákona, kde je uvedené, že stavebným úradom je obec a iné riešenie prostredníctvom spoločnej úradovne je náhradná alternatíva. Vyjadril sa o nie ideálnom fungovaní tak veľkého celku, ktorý združuje 18 obcí a o neustále sa zvyšujúcich nákladoch, ktoré viac rokov bezúspešne kritizuje. Ing. Husár informoval, že v zmysle stavebného zákona je štát povinný v plnej miere prefinancovať prenesený výkon štátnej správy, preto z poverenia rady štatutárnych zástupcov sformuloval dva listy vo veci doplatenia nákladov na stavebný úrad na MVaRR SR a KSÚ Trenčín. Odpoveď bola negatívna. Uviedol, že sú úradovne, ktoré majú nižšie náklady na svoju činnosť, že podobné pnutie je v Novákoch, že zámer združiť sa so stavebným úradom v Prievidzi mesto Prievidza odmietlo, že výhodu majú sídliskové aglomerácie, kde jednotlivé rozhodnutia zahŕňajú väčší počet obyvateľov atď.


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



K bodu 5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

OcÚ zapracovalo pripomienky hlavného kontrolóra do záverečného účtu obce Kanianka. Na otázku Ing. Pernišovej, či navrhuje kontrolu hospodárenia obce za rok 2011 s výhradami, alebo bez výhrad, kontrolór odpovedal, že jeho pripomienky nie sú takého charakteru, aby bolo schválené hospodárenie s výhradami, preto navrhol schváliť hospodárenie obce bez výhrad.

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:  

K bodu 6/ Schválenie záverečného účtu obce Kanianka.

Všetky materiály poslanci obdržali, boli prejednané na finančnej komisii.

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:  


Mgr. art. Baláž – požiadal, aby sa na prerokovaní záverečného účtu zúčastňovali aj štatutári organizácií, ktorých sa záverečný účet týka.


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

K bodu 7/ Úprava rozpočtu obce č. II.

Materiály poslanci obdržali poštou. Ing. Kiššová podrobne informovala o položkách, na ktorých sa vykonávala úprava

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


K bodu 8/ Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.
Starosta vyzval poslancov OZ, či majú záujem doplniť plán činnosti HK o ďalšie úlohy, prípadne tak môžu urobiť v priebehu roka. Nikto nemal návrh.
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:


K bodu 9/ Schválenie VZN č. 2/2012 o dotáciách.
Mgr. art. Jozef Baláž sa informoval dokedy môžu združenia podávať žiadosť o dotáciu na ďalší rok. Mgr. art. Baláž navrhol, aby sa mohli dotácie vo výnimočných prípadoch žiadať aj v priebehu roka.
Kontrolór vysvetlil, kde sa vo VZN čo nachádza a požiadal poslancov, aby tieto materiály čítali, nakoľko sú tam ich pripomienky zapracované.

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:  

K bodu 10/ Schválenie dodatku č.2  k VZN č. 1/2009 o sociálnych službách.
Starosta obce informoval, že uvedené VZN je OZ povinné schváliť do konca júna 2012, čo vyplýva z novely zákona o sociálnej starostlivosti. Uviedol, že tento zákon stanovil, aby každý klient, ktorému sú poskytované sociálne služby doplácal za tieto služby minimálne 50 % až 100 % nákladov. Obec Kanianka tento zákon napĺňa v spodnej hranici povinného doplatku, t.j. 50% , čo predstavuje 1,5 €/ hod služby. Účinnosť zákona schválili poslanci od 1. 9. 2012.

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:  


K bodu 11/ Schválenie nájomnej zmluvy na priestory v novej požiarnej zbrojnici s Oliverom Balnom a Evou Špeťkovou – Pizzéria Aréna.
Starosta obce - z dôvodu vysporiadania čiernej stavby – prístavba k novej požiarnej zbrojnici realizovanej Oliverom Balnom OZ rozhodlo vysporiadať túto nezákonnosť, pričom na základe zmluvy Oliver Balna prevádza túto stavbu v hodnote znaleckého posudku do vlastníctva obce zápočtom za nájomné, ktoré vyšlo do roku 2023.  Po uhradení nedoplatkov voči Ekoenergia s.r.o. a obci Kanianka OZ pristúpilo k schváleniu nájomnej zmluvy s Evou Špeťkovou na prevádzku Pizzéria Aréna. Nájomné podmienky sú obdobné, ako u ostatných pohostinských prevádzkach v obci. 


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:  

K bodu 12/ Správa o činnosti obecnej polície za rok 2011.
Správu poslanci obdržali poštou, nemali k nej žiadne pripomienky ani otázky.

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:  

K bodu 13/ Vysporiadanie pozemkov  (zámenná zmluva Roman Kurbel, Jozef Baláž , Marta Ličková).
Zámenné zmluvy a predaj nehnuteľnosti odprezentoval prednosta OcÚ, ktorý uviedol že tieto záležitosti boli prerokované a odporučené schváliť stavebnou komisiou. Mgr. Andrea Filt mala výhrady k itinovým podielom, ktoré obec nadobúda do vlastníctva, pričom výhodnejšie by bolo nadobúdať pozemky v jednej jednine. Uviedla, že vysporiadanie komunikácií v obci sa realizuje nesystémovo, lepšie by bolo  vysporiadanie realizovať po jednotlivých cestách. Uviedla, že považuje tieto transakcie ako nevýhodné pre obec a vyzvala Mgr. art Jozefa Baláža, aby bol k potrebám obce ústretový a svoje pozemky odpredal za symbolickú cenu.
JUDr. Lacko – uviedol, že zamieňané pozemky obec potrebuje pre výstavbu parkovacej plochy na ul. Májová, obchodný vzťah je vecou kompromisu a samozrejme osoba, ktorá v rámci zámeny, či obchodu môže čo najviac vyťažiť sa snaží na takomto obchode zarobiť. Navrhovanú zámenu považuje za primeranú, z dôvodu značnej rozdrobenosti vlastníctva na podiely sa obec bude musieť zaoberať aj vykupovaním, alebo vysporiadaním podielových vlastníctiev, zamieňané pozemky, ktoré majú prejsť do vlastníctva obce sa nachádzajú v záujmových územiach obce spravidla v intraviláne a treba v takýchto vysporiadaniach pokračovať, aby bola možná ďalšia výstavba a rozvoj obce. Krivdy, ktoré sa spáchali v minulosti aj tým, že od súkromných  vlastníkov nemajú vykúpené pozemky pod komunikáciami  v užívaní obce treba postupne naprávať a s týmito vlastníkmi hľadať dohodu k spokojnosti všetkých strán. 
Ing. Pernišová – uviedla, že materiály boli prerokované na stavebnej komisii a odporučené schváliť a z ďalšieho rokovania sa ospravedlnila.


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

K bodu 14/ Predaj pozemkov v III. stavbe IBV (uznesenie č. 143/2011 a 199/2012).
Uvedené predaje sa realizujú v zmysle zákona o majetku obcí verejnou obchodnou súťažou v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Proces je nastavený dvojstupňovo tak, že najprv treba vyhlásiť a zverejniť zámer, komisia schválená OZ vyberie najvhodnejšieho uchádzača v zmysle vyhlásených podmienok a OZ následne potvrdí predaj.

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:  


K bodu 15/Rôzne
Niekoľko firiem sa uchádza o dodávku internetového signálu a televízneho signálu prostredníctvom káblových rozvodov, ktoré hodlajú pokladať cez nehnuteľnosti v majetku obce. Starosta obce - uviedol, že nepovažuje za vhodné káblové rozvody realizovať cez stĺpy elektrického osvetlenia. Vhodná alternatíva v sídliskovej časti obce je sprístupniť teplovodný kanál, ktorým sú poprepájané všetky bytové domy v sídliskovej časti obce. Ďalšie alternatívy treba hľadať v pôvodnej časti obce. Obec sprístupní svoj majetok odplatne pri dodržaní stanovených predpisov a zmluvných podmienok, požaduje súťaž a výber dodávateľa týchto služieb, ktorý ponúkne najvhodnejšie podmienky. Obec požaduje nájomné, alebo kombináciu predložených alternatív, Eko energia s.r.o. požaduje prepojenie kotolní a výmeničiek s centrálnym pultom riadenia. Starosta obce vyzval OZ, aby vytvorilo komisiu, ktorá sa bude zaoberať vhodným technickým riešením, zmluvnými podmienkami a odporučí OZ výber najvhodnejšieho uchádzača. 
Ing. Peter Šimurka - navrhol, aby bola na tomto zasadnutí OZ vybratá komisia pre výber dodávateľa realizácie komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka.


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:  

Starosta obce - informoval o súdnom pojednávaní vo veci  Kraps Eurokoral proti obci Kanianka (neplatnosť odstúpenia od zmluvy  na prenájom a predaj pozemkov v III. stavbe IBV).
Informoval o zamietnutí žiadosti obe Kanianka na realizáciu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu a obstaranie kompostérov najmä z dôvodu   vysokého úverového zaťaženia.
Informoval o neoprávnených výdavkoch na zateplenie a rekonštrukciu MŠ, kde obec musí vrátiť cca 11.000 € , aby dostala posledný doplatok. MPRVaRR SR vylúčilo tie vyfakturované práce, ktoré neboli vykonané. V prípade, že sa obec nedohodne so staviteľom a stavebným dozorom, bude vzniknutú škodu vymáhať súdnou cestou. 
Mgr. art. Baláž – upozornil na výtlk na autobusovej zastávke pri pohostinstve Nemčík, J. Šagát upozornil na  výtlky na Lazianskej ceste. Starosta informoval o rokovaniach so Správou ciest VÚC, ktorá má v majetku Lipovú ulicu, podľa informácií od p. Vážneho - vedúceho Správy ciest TSK v Prievidzi sa v roku 2012 bude realizovať rekonštrukcia celej cesty medzi Lazanmi a Kaniankou. Verejná súťaž má byť ukončená. Odporučil OZ venovať sa pri investičných zámeroch stavu komunikácií a potrebe kladenia asfaltov, nakoľko pôvodne asfaltované komunikácie sú v zlom stave a v obci sú ešte komunikácie, ktoré neboli asfaltované nikdy. Prikláňa sa k názoru občanov, ktorí by uprednostnili využitie obecných prostriedkov na asfaltovanie ciest namiesto búrania Adame domu. 
Hlavný kontrolór - upozornil, že obec nemá aktivované vysoké prostriedky vložené do výstavby športového areálu, pričom realizačná cena nezohľadňuje ďaleko nižšiu skutočnú hodnotu tohto majetku, ktorú by bolo potrebné sfunkčniť a mať z nej príjem. Starosta  požiadal poslancov aby boli aktívni  pri hľadaní spôsobu dostavby a využitia športového areálu, či využitia priestorov po spoločnosti ZUMID napr. formou dlhodobého prenájmu či PPP projektami.


Prejednanie výročnej správy spoločnosti  EKO-ENERGIA s.r.o. a výročnej správy spoločnosti STRAVOVACIE SLUŽBY s.r.o.. 
Poslanci materiály obdržali poštou, nemali žiadne námietky ani pripomienky.


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:  


Milan Vážan – opätovne žiada búranie Adame domu, za účelom výstavby  oddychovej zóny, ponúkol zbúranie Adame domu zadarmo a vyjadril sa že polovica podpísaných ľudí v petícii by túto stavbu pomohla zbúrať.
Ján Pieš – mal výhrady k zámene obecných pozemkov, nakoľko nebol uspokojený rovnakým spôsobom. 
Miroslav Klamár, Milan Vážan a Ján Pieš - mali výhrady k osadeniu mreže na kanalizáciu pri vjazde do lesa smerom na kanianske lazy z dôvodu možného úrazu cyklistov. Starosta uviedol, že po rokoch sľubovania dal tento kanál prekryť a riešenie považuje za ďaleko lepšie, ako doteraz, kedy bol kanál otvorený. Pripomenul návrh J. Pieša, ktorý odporučil za mrežu položiť drevený peň. Mreža bude dorobená podľa pripomienok zúčastnených. 
M. Klamár - ponúkol obci na zámenu pozemky, ktoré vlastní na starom cintoríne. 


K bodu 16/ Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ, starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a zasadnutie o 21,30 hod.   ukončil.



 
Ing. Peter Šimurka                                                                       MUDr. Richard Macho
     overovateľ	overovateľ


Mgr. Filip Štancel
      overovateľ


Ľudovít Pös                                                                                              Ing. Ivor Husár
prednosta OcÚ                                                                                          starosta obce







        


