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Zoznam   uznesení
  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.9.2012

Počet poslancov OZ  11
Počet prítomných poslancov 8
Ospravedlnení:  3  (Mgr. art. Jozef Baláž, Mgr. Andrea Filt, Ing. Peter Šimurka)

UZNESENIE č. 243/ 2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  26.9.2012

Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:  0            Proti:  0


UZNESENIE č. 244/2012
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
MUDr. Alexander Berkeš
Ing. Marta Pernišová
Ing. Igor Hraňo
 
a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:     0                       Proti:  0

UZNESENIE č.  245/2012 
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a    vedomie 
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie:    Za :   8            Zdržal sa:    0                        Proti:  0


UZNESENIE č. 246/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
správu audítora za rok 2011 ku konsolidovanej účtovnej závierke  za obec Kanianka

Hlasovanie:    Za: 8               Zdržal sa:      0                            Proti:  0


UZNESENIE č.  247/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
overenie súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2011za obec Kanianka    

Hlasovanie:    Za: 8               Zdržal sa:    0                              Proti:  0


UZNESENIE č. 248 /2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k III. a IV.  úprave rozpočtu obce

Hlasovanie:    Za: 8               Zdržal sa:  0                                Proti:  0

UZNESENIE č. 249/2012 
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   
rozpočtové opatrenie  III.A  v kompetencii starostu v súlade s odsekom 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

výdavky
presun finančných prostriedkov v rámci kapitálového rozpočtu  z položky nákup traktorobágra na položku asfaltovanie komunikácii vo výške 12 700 €.
 
presun finančných prostriedkov v rámci finančných operácií  z položky splácanie úveru istiny - revitalizácia na položku  splácanie úveru istiny – revitalizácia spoluúčasť vo výške 18 059 €.

Hlasovanie:    Za :  8               Zdržal sa:  0                                  Proti:   0 


UZNESENIE č. 250/2012		 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   
rozpočtové opatrenie  IV.B  v kompetencii OZ v súlade s odsekom 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
bežné príjmy           navýšenie o	  14 950 €
kapitálové príjmy    navýšenie o    4 552 €
finančné operácie                                   0 €
navýšenie príjmov celkom o       19 502  €  ( príjmy po IV. úprave 2 828 368,- €)


výdavky
bežné výdavky      navýšenie o      	9 474 €
kapitálové výdavky navýšenie o             4 000 €           
finančné operácie   navýšenie o              6 028 €
navýšenie výdavkov celkom  o	           19 502 €  (výdavky po IV. úprave 2 828 368,- €)


Hlasovanie:    Za: 8               Zdržal sa:  0                              Proti:   0


UZNESENIE č. 251/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a    v e d o m i e
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Kanianka k 30.6.2012

Hlasovanie:    Za :   8             Zdržal sa:      0                           Proti:   0


UZNESENIE č. 252/2012
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a    v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za I. polrok 2012

Hlasovanie:    Za :   8             Zdržal sa:   0                              Proti:   0



UZNESENIE č. 253/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí   prevod  vlastníctva obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Športová nasledovne:
parcelu v podielovom spoluvlastníctve  Romana Kurbela, nar. 7.3.1977, bytom Pod vinicou 384/48 Kanianka, na základe GP č. 103/2002 vyhotoveného firmou Geoslužba Prievidza, s.r.o. M. Mišíka 19A Prievidza, novovytvorená parcela reg. „C“ 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 – novovytvorená parc. č. 1674/750  - zastavané plochy a nádvoria  v k.ú. Kanianka o výmere 114 m2, na základe   GP č. 113/2012 vyhotoveného GEOing s.r.o., Šumperská 60, Prievidza

Hlasovanie:    Za:  8                   Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

UZNESENIE č. 254/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona138/1991 Zb. o majetku obcí   prevod vlastníctva 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.  Obec Kanianka nadobudne do svojho vlastníctva podiely z parciel v k.ú. Kanianka od Mgr. art Jozefa Baláža nar. 29.5. 1968, bytom Kanianka, Stará cesta 15/16 nasledovne:
parc. reg. C  č. 211 – zastavaná plocha  o výmere 39 m2  v podiele 1/6  
parc.  reg. C č. 1829/1 – ostatná plocha  o výmere 392 m2 v podiele 1/24  
parc. reg. C č. 1829/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m 2 v podiele 1/24  
parc. reg. E č. 235/2 – záhrada  o výmere 111 m2 v podiele 1/4  
parc. reg. E č. 377 – orná pôda  o výmere 10 m2 v podiele 2/72  
parc. reg.  E č. 418 –  orná pôda  o výmere 3 m2 v podiele 1/4  
parc. reg.  E č. 419 – orná pôda  o výmere 12 m2 v podiele 1/4  
parc. reg.  E č. 448 – orná pôda  o výmere 32 m2 v podiele 1/24  
parc. reg.  E č. 449 – orná pôda  o výmere 13 m2 v podiele 1/24  
parc. reg.  E č. 556 – orná pôda   o výmere 13 m2 v podiele 1/24  
parc. reg.  E  č. 1554 – orná pôda   o výmere 179 m2 v podiele 2/72  
parc. reg.  E č. 1684 – orná pôda  o výmere 30 m2 v podiele 1/4  
parc. reg.  E č. 1725 – trávnatý porast  o výmere 876 m2 v podiele 1/24  
Mgr. art. Jozef Baláž, nar. 29.5. 1968 ,  nadobudne do svojho vlastníctva časť obecnej parcely registra C  z parc. č. 49/1 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kanianka, na základe   GP  č. 155/2011 vyhotoveného GEOing, s.r.o. Šumperská 60, Prievidza novovytvorenú parcelu č. 49/158 – zastavaná plocha o  výmere 114 m2 

Hlasovanie:    Za:  8                          Zdržal sa:   0                             Proti:   0

UZNESENIE č. 255/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona 138/1991 Zb.  o majetku obcí   prevod vlastníctva 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,  ktorá prejde do vlastníctva obce, 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 , na základe GP č. 121/2012  vyhotoveného GEOing, s.r.o. Šumperská 60, Prievidza, novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/751, ktorá prejde do vlastníctva Marty Ličkovej.

Hlasovanie:    Za:   8              Zdržal sa:  0                                 Proti:   0

UZNESENIE č. 256/2012
Obecné zastupiteľstvo   
b e r i e  n a  v e d o m i e
Organizačné a technické zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2012.

Hlasovanie:    Za :  8              Zdržal sa:    0                             Proti:   0


UZNESENIE č. 257/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  zámer  prevodu vlastníctva obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa  z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku   pre vysporiadanie vlastníctva medzi obcou Kanianka a Stanislavom Balážom, bytom Stará cesta 49/76, Kanianka. Do vlastníctva obce by prešli nasledovné nehnuteľnosti v k.ú Kanianka :
- podiel z parcely reg. „E“ č  942 (pod starým ihriskom) o výmere 280 m2
- podiel z parcely reg. „E“ č  1744 (Májová ulica) o výmere 106,5 m2
- podiel z parcely reg. „C“ č. 981/7 (Športová ulica) o výmere 26,14 m2
- podiel z parcely reg. „C“ č.  č. 447 (Lazianska cesta) o výmere 10 m2
Protihodnotou by sa vlastníctvom Stanislava Baláža stala časť obecnej parcely č. 123/1 o približnej výmere 114 m2 a 19 m2 v bezprostrednej blízkosti jeho rodinného domu. Rozdiel vo výmere 290 m2  v prospech Stanislava Baláža bude poskytnutá časť obecnej parcely reg. „C“ č. 2120trvalý trávnatý porast  v k.ú. Kanianka o výmere 290 m2

Hlasovanie:    Za :  7              Zdržal sa:  1 (JUDr. Ján Lacko)                               Proti: 0  


UZNESENIE č. 258 /2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  zámer  prevodu vlastníctva obecného majetku formou  zámeny   podľa osobitného zreteľa  z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku    pre vysporiadanie vlastníctva medzi obcou Kanianka a Mgr. Miroslavom Klamárom, Krátka 142/2 Kanianka. Do vlastníctva obce Kanianka by prešiel jeho podiel z parcely reg. „E“  č. 405 o výmere 3 m2 , 485 o výmere 7 m2, 501 o výmere 20 m2 , 502 o výmere 5m2 (všetky v blízkosti štátnej cesty do Lazian)  
podiel z parcely reg. „E“ č.  1550/1  o výmere 257,5 m2 (pod starým cintorínom)
podiel z prarcely reg. „E“ č. 1777 o výmere 220,5 m2 (dojazdová plocha lyžiarskeho vleku)
parcela reg. „C“ č.  2136 o výmere 801 m2 (komunikácia Kanianka-Poruba), všetky parcely sa nachádzajú v k.ú. Kanianka.
Protihodnotou by sa vlastníctvom Mgr. Miroslava Klamára stala časť parcely reg. „C“ č.  2120 trvalý trávnatý porast o výmere 1170 m2 v k.ú. Kanianka.
 
Hlasovanie:    Za :  8              Zdržal sa:    0                             Proti:   0


UZNESENIE č. 259/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e)  zákona 138/1991 Zb.o majetku obcí  zámer  prevodu vlastníctva obecného majetku pri garážach časť z  parc . č. 2038/1 pre Karola Páleša, trvale bytom Kanianka, Nová 12/7, za účelom vytvorenia oddychovej zóny pri jestvujúcich garážach

Hlasovanie:    Za : 7               Zdržal sa:  1 (Ing. Igor Hraňo)                               Proti:   0



UZNESENIE č. 260 /2012
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie
odstúpenie Ing. Daši Březovskej z členstva v dozornej rade spoločnosti Eko-Energia s.r.o. Kanianka


Hlasovanie:    Za :  8              Zdržal sa: 0                                Proti: 0    



UZNESENIE č. 261/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
kritériá verejnej súťaže pre realizáciu  komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka v spolupráci s komisiou a verejným obstarávateľom

Hlasovanie:    Za :    8            Zdržal sa:    0                             Proti:   0


UZNESENIE č. 262/2012
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e
zámer odpredaja, prenájmu, alebo iného využitia časti budovy futbalového areálu na ulici Lúčna v obci Kanianka

Hlasovanie:    Za :    8            Zdržal sa:    0                             Proti:   0











   
	     Ing. Ivor Husár 
	starosta obce

