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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

21. septembra 2016 

________________________________________________________________  

 

Prítomní: 10 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

O 17.01 h prišiel JUDr. Filip Štancel 

Ospravedlnený: MUDr. A. Berkeš 

 

Ľudovít Pös – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 
 

Občania:  v počte 6   

          

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 17,00 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.  

 

Program:   

1. Otvorenie.  

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

3. Pripomienky a podnety občanov. 

4. Prerokovanie a schválenie konsolidovanej výročnej správy obce Kanianka za rok 2015. 

5. Schválenie konateľa Eko –energia s.r.o. Kanianka. 

6. Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2016. 

7. Prevody majetku obce. 

8. Diskusia. 

9. Rôzne.      

10. Záver 

 

O 17,01 h sa dostavil JUDr. Filip Štancel. 

 

UZNESENIE č. 212/2016          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  21.9. 2016. 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 213/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Ivana Rybanská 

Roland Šipoš 
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a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ 

 

Kontrolu uznesení  predniesol   Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce. Uznesenia zo zasadnutí OZ 

sú zverejnené na internetovej stránke obce. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

UZNESENIE č. 214/2016  

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Beňadik – požiadal o vyriešenie  stavu na novoasfaltovaných cestách. Pri väčšom daždi nestíhajú 

šachty brať dažďovú vodu a hrozí vytopenie pivnice. Problém má za úlohu riešiť stavebná 

komisia. 

Ďalej sa informoval ohľadne parkovania autobusov pri kostole.  

Starosta obce – Obec dala súhlas SAD na parkovanie autobusov v záseku pod kostolom. Bude 

vyhotovené aj dopravné značenie, je potrebný súhlas dopravného inžiniera. 

Ivana Rybanská tlmočila požiadavky občanov: 

- vyhotovenie uvítacej tabule „Víta Vás partnerská obec „ 

- rozšíriť tabuľu na oznamy  

- nie je počuť obecný rozhlas na ulici Pod vinicou a vypadáva signál na III. stavbe IBV 

(Pánsky háj) 

- zatienenie zastávky autobusu ( pri vysokých teplotách nepríjemné čakanie) 

Starosta obce informoval o novom systéme parkovania- boli vyhotovené dopravné značky na 

vyhradené parkoviská, nebudú potrebné parkovacie tabuľky pred každým parkovacím miestom, 

ale občanom budú vydávané parkovacie preukazy. Tento systém bude od 1.1.2017. Ďalej 

informoval o ďalšom novom parkovacom mieste na Novej ulici 597. Parkovisko nad Lesankou 

nebude možné zatiaľ realizovať, nakoľko sú problémy s vlastníkmi, ktorí nechcú odpredať svoje 

pozemky.  

 

K bodu 4/  Prerokovanie a schválenie konsolidovanej výročnej správy obce Kanianka za rok 

2015. 

 

Materiály poslanci obdržali elektronicky. Starosta obce otvoril rozpravu: 

JUDr. Lacko – po preštudovaní materiálov sa informoval na počet výziev k dani z nehnuteľnosti. 

 
UZNESENIE č. 215/2016 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    
  

monitorovaciu  správu k programovému rozpočtu  obce Kanianka  k 30.06. 2016 
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Hlasovanie:    Za :    10          Zdržal sa:         0                   Proti:  0 

 

Ing. Kiššová – v konsolidovanej účtovnej závierke sú výsledky nielen obce, ale aj spoločností – 

Dom kultúry, Základná škola, a Eko-Energia s.r.o.. 

M. Kuna – upozornil na chybu na str. 16, kde je uvedená s.r.o. , ktorá je už v likvidácii od 

1.1.2015   
 

UZNESENIE č. 216/2016 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    
  

konsolidovanú výročnú správu  obce Kanianka  za rok 2015 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:    0                       Proti:  0 

 

 

K bodu 6/ Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2016. 

 

Starosta obce – každoročne sa vykonáva inventarizácia. Poslanci sú členmi inventarizačných 

komisií. 

JUDr. Lacko – apeloval na poslancov, aby pristupovali k inventarizácii zodpovedne, kontrolovali 

vyraďovacie protokoly, aby sa hlavná inventarizačná komisia nemusela už k tomu vracať. 

 

 

UZNESENIE č. 217/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

b e r i e   n a   v e d o m i e    
 

Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2016  

 

Hlasovanie:    Za :    10             Zdržal sa:     0                       Proti:   0 

 

K bodu 5/ Schválenie konateľa spoločnosti Eko-Energia s.r.o. 

 

JUDr. Lacko – oboznámil poslancov aj občanov s problematikou v Eko-Energii s.r.o. Kanianka. 

Tepelné hospodárstvo sa odčlenilo, zostala len správa bytov. Jediný konateľ sa vzdal funkcie 

k 30.9.2016. Táto skutočnosť prinútila k tomu, aby bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu 

konateľa spoločnosti. Obec obdržala tri ponuky, z ktorých dvaja boli prizvaní na osobný pohovor -  

Ing. Henrich Gajdošech, ktorý je tu prítomný a Bc. Daniela Leitmanová. 

  
 

UZNESENIE č. 218/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

konateľa spoločnosti Eko-energia s.r.o. Kanianka ako prvého v poradí p.  Ing. Henricha 

Gajdošecha  a Bc. Danielu Leitmanovú ako druhú v poradí. 

 

Hlasovanie:    Za :    10             Zdržal sa:   0             Proti:   0 
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K bodu 7/ Prevody majetku obce 

 

Ľ. Pos – na predchádzajúcom zasadnutí  poslanci schválili zámer prevodu  medzi obcou a p. 

Kollárom a Šimkom. Starosta upozornil na široký pozemok pred domom žiadateľa a upozornil na 

potrebu rozšírenia prístupovej cesty pozdĺž pozemku p. Kollára a p. Šimka. 

  

 UZNESENIE č.  219/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod vlastníctva obecného 

majetku v k.ú. Kanianka formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia 

prístupu k pozemkom vo vlastníctve menovaných v súlade s GP č. 190/2016 vyhotoveného 

Geoslužba Prievidza, s.r.o. M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza nasledovne: 

Ing. Rudolf Kollár, nar. 4.12.1958, Štúrova 282/4, Kanianka sa stane vlastníkom tej časti obecnej 

parcely reg. „C“ č. 3022 označenej na priloženom GP ako diel 1 o výmere 18 m
2
, ktorý bude 

súčasťou parcely č. 3026. 

Obec protihodnotou nadobudne tú časť z parcely reg. „C“ č. 3026 z vlastníctva Ing. Rudolfa 

Kollára o výmere 28 m
2
, ktorá je na priloženom GP označená  ako diel 4 a stane sa súčasťou 

parcely č. 3022. 

Michal Šimko, nar. 14.4.1983,  Banícka 360/7, Kanianka sa stane vlastníkom tej časti obecnej 

parcely reg „C“ č. 3022 o výmere 38 m
2
 označenej na priloženom GP ako diel 6 a stane sa 

súčasťou parcely 2122/1 

Obec protihodnotou nadobudne tú časť z parcely reg. „C“ č. 2122/1 z vlastníctva Michala Šimka 

o výmere 39 m
2
, ktorá je na priloženom GP označená  ako diel 3 a stane sa súčasťou parcely č. 

3022. 

Ing. Rudolf Kollár nar. 4.12.1958, Štúrova 282/4 Kanianka k zmluve zabezpečí vyhotovenie 

nového GP, ktorým bude zameraná kanalizácia na parc. č. 3026 a zároveň so zámennou zmluvou 

bude zriadené v prospech obce Kanianka a vodárenskej spoločnosti vecné bremeno práva uloženia 

verejnej kanalizácie a práva prístupu na pozemok, za účelom údržby a opráv kanalizačného 

potrubia. 

Hlasovanie:    Za :  10               Zdržal sa:    0            Proti:  0 

 

Ďalej poslanci odsúhlasili zámer prevodu formou odpredaja pre p. Vaňoviča a p. Huličiaka. 

Pozemky, o ktoré mali títo záujem neboli pre obec využiteľné a po dohode menovaných komisia 

výstavby odpredaj odsúhlasila.  Informovaní boli aj o rokovaniach s p. Hemzom ako ďalším 

vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. 

 

UZNESENIE č.  220/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod vlastníctva obecného 

majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu k rodinnému 

domu medzi obcou Kanianka a Vierou Vaňovičovou, rod. Štrbovou nar.  3.3.1955, s manželom  

Petrom Vaňovičom, nar. 15.12.1955, obaja  bytom  Stará cesta 45, Kanianka. Na základe GP č. 

237/2016 vyhotoveného Geoslužba s.r.o. , M. Mišíka Prievidza , Viera Vaňovičová  a manžel 

Peter Vaňovič nadobudnú novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 122/4 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 48 m
2
 z pôvodnej parcely č. 122/1 vo vlastníctve obce v k.ú. Kanianka, ktorá 
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bezprostredne susedí s parcelou, na ktorej majú menovaní postavený rodinný dom. Kúpna cena  je 

stanovená na 23,24 €/m
2
. 

Hlasovanie:    Za :   10              Zdržal sa:  0              Proti:  0 

 

UZNESENIE č.  221/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

V súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  prevod vlastníctva obecného 

majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu k rodinnému 

domu medzi obcou Kanianka a Pavlom Huličiakom, nar.18.11.1988, bytom Košovská 329/45, 

Kanianka. Na základe GP č. 237/2016 vyhotoveného Geoslužba s.r.o. , M. Mišíka Prievidza, Pavel 

Huličiak nadobudne novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 122/3 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 55 m
2
 v k.ú. Kanianka, ktorá bezprostredne susedí s parcelou, na ktorej má menovaný 

postavený rodinný dom. Kúpna cena  je stanovená na 23,24 €/m
2
. 

Hlasovanie:    Za :   10              Zdržal sa:      0          Proti:  0 

 

Poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí prerokovali zámer zriadenia vecného bremena z 

dôvodu zabezpečenia prístupu k bytovým jednotkám a umiestnenia technickej infraštruktúry pre 

stavbu „Viacúčelový prevádzkovo obytný priestor“ v bytovom dome 590 na ulici Bojnická cesta 

v Kanianke. Na dnešnom zasadnutí uvedené vecné bremeno odsúhlasili, ale len vo výmere 

schodiska vodovodnej šachty - infraštruktúru. 

 

UZNESENIE č. 222/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

zriadenie vecného bremena z dôvodu zabezpečenia prístupu k bytovým jednotkám a umiestnenia 

technickej infraštruktúry pre stavbu „Viacúčelový prevádzkovo obytný priestor“ v bytovom dome 

590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke, na časti parcely reg. „C“ č. 1674/2 – zastavané  plochy a 

nádvoria v k.ú. Kanianka, za účelom vybudovania schodísk a vodovodnej prípojky. Presná výmera 

a určenie novovytvorenej parcely bude zabezpečená žiadateľom podľa  dohody s obcou. Žiadateľ 

dodá GP a obec následne vyhotoví  zmluvu o vecnom bremene a dá súhlas pre stavebné povolenie. 

Náklady spojené s vyhotovením GP ako aj návrh na vklad zabezpečí spoločnosť Filtson 

development, s.r.o. Bojnická cesta 590, 972 17 Kanianka. Jednorázová úhrada za vecné bremeno 

je  7 €/m
2
. 

Hlasovanie:    Za :    10             Zdržal sa:    0            Proti:  0 

Ľ. Pos – informoval o žiadosti pána Idrányiho o dlhodobý prenájom obecnej parcely za účelom 

využitia ako záhradky. Nakoľko na tejto parcele je zriadený koterec pre odchytených psov a obec 

má iný zámer využitia tohto pozemku, poslanci neodsúhlasili jeho dlhodobý prenájom. Po 

prečítaní uznesenia ohľadne schválenia prenájmu bolo proti  10 poslancov, z uvedeného dôvodu 

nebolo k tomuto prijaté uznesenie. 

K bodu 8/ Diskusia 

 

Starosta obce informoval o: 

- zbernom dvore na elektroodpad, ktorý v súčasnosti nemáme 

- zbere papiera – zmluva medzi OZV a následne so spoločnosťou Poniky, ktorá nepredložila 

zmluvu s OZV čo je zákonná povinnosť 
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- problémy so skládkou zeleného odpadu 

- o zámere nakúpiť kompostéry do  každého  rodinného domu 

 

   

K bodu 9/ Rôzne 

 

Starosta obce – Obec v roku 2008 uzavrela s mestom  Fryšták dohodu o cezhraničnej spolupráci.  

S partnerským mestom sa obec prihlásila do projektu, kde je podmienkou samostatná zmluva na 

tento konkrétny projekt. Hlavným organizátorom je mesto Fryšták. 

 

 

UZNESENIE č.  223/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika mezi mestom Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, 

zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostom mesta, a obcou Kanianka, SNP 583/1, 972 17 

Kanianka, IČ 00518239, zast. Ing. Ivorom Husárom, starostom obce, za účelom realizácie 

projektu s názvom „Vzájemným poznáváním k rozvoji kulturního dědictví ve Fryštáku a 

Kaniance“ a poveruje starostu jej podpisom. Poveruje starostu úpravou zmluvy. 

 

Hlasovanie:   Za :    9             Zdržal sa:    0            Proti:  1 (R. Vážan) 

Obec obdržala žiadosť o ukončení nájmu v Pizzérii Cheers. Obec zverejnila zámer prenájmu 

obecného majetku  na internetovej stránke. Žiadosť o nájom prišla len jedna od pána Rastislava 

Píša, ktorý ponúka nájom za 182 €/mesiac. 

Vážan Roman – informoval sa, či sa uvažuje s vývarovňou a navrhol dať do pôvodného stavu 

toalety, nakoľko si myslí, že jedna toaleta je málo. 

Kuna – jedna toaleta postačí pri väčšej futbalovej alebo inej akcii navrhol pristaviť Toy Toy. 

Hollá – informovala sa, podľa čoho bola vypočítaná cena nájmu a aká bude doba nájmu  

Pos -  Cena nájmu je taká ako doteraz. Nájom bude dohodnutý na dobu neurčitú so skúšobnou 

dobou  1 rok. 

 

 

UZNESENIE č.  224/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

prenájom priestorov bývalej Pizzérie Cheers pri futbalovom ihrisku v obci Kanianka Rastislavovi 

Píšovi, Pod vinicou 380/18 , 972 17 Kanianka. Cena nájmu je stanovená vo výške 182 €  mesačne. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s termínom od 1.10.2016. 

Hlasovanie:    Za :  10               Zdržal sa:    0            Proti:   0 

Starosta obce – V rámci územného plánu prebehli  rokovania so starostkami obcí ohľadne 

obchvatu Kanianka cez  Poruba,  Lazany. Obec a VÚC obdržali negatívne stanovisko od obce 

Poruba a pána Pieša, ktorí s obchvatom nesúhlasia. Územný plán obce Kanianka je v štádiu 

verejného prerokovania. 

Ďalej starosta obce informoval o reklamáciách na kanalizačných prípojkách, ktoré obec odoslala  

Vodárenskej spoločnosti. Ich odpovede sú zverejnené na internetovej stránke obce. 

V súčasnosti sa pripravuje rozpočet obce, do ktorého bude zahrnutá výstavba cesty nad 

priehradou, parkovisko,  detské ihrisko. 
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Starosta informoval, že na webovej stránke obce je odpoveď povodia ohľadne požiadavky na 

vyregulovanie kanianskeho potoka 

Vážan Roman – požiadal o kosenie priestorov pri ihrisku v športovom areáli, kde je navážka. 

Antal Jaroslav – informoval sa, na koho v Eko-energii sa treba obrátiť v prípade opráv na 

elektrine, vodovode a pod. Momentálne je bezvládie, treba to ľuďom povedať a urýchlene to 

riešiť. 

Pos – poruchy treba nahlásiť pracovníčke na Eko-energii, ktorá to zapisuje a rieši. 

Ing. Gajdošech Henrich – poďakoval za dôveru a uviedol, že svojou činnosťou sa bude snažiť, aby 

nevznikali problémy. 

Starosta obce – sú podnety od občanov, že je nedostatok kontajnerov . V súčasnej dobe nie sú 

miesta na stojiská pre kontajnery. Tieto by sa mohli umiestniť na úkor parkovacích miest, alebo 

postaviť stojisko v predzáhradkách. Navrhol, aby sa týmto zaoberala stavebná komisia a našla 

adekvátne riešenie. 

Ďalej informoval o rozpracovanej žiadosti na prerábku sociálnych zariadení v základnej škole na 

všetky pavilóny.  

 

 

K bodu 10/ Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ,   starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie o 19,15  hod.  ukončil. 

 

              

 

 

 

 

    Ivana Rybanská Roland Šipoš 

       overovateľ                                                                                                 overovateľ 

                                                                                                              

 

  

 

 

 Ľudovít Pös                                                                                                 Ing. Ivor Husár 

prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 
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