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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

7. decembra 2016 

________________________________________________________________  

 

Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: JUDr. Filip Štancel, Marcel Kuna 

 

Ľudovít Pös – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 
 

Občania:  v počte 4   

          

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. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kanianka za školský rok 2015/2016. 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2015/2016  

6. Úprava č. 2 rozpočtu obce. 

7. Prerokovanie a schválenie programového rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019. 

8. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a  drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2017. 

9. Prerokovanie a schválenie VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

11. Prevody majetku obce. 

12. Rôzne.      

13. Diskusia. 

14. Záver 

 

Ing. Krett odporučil, aby do budúcna program nasledoval chronologicky. Najskôr by sa mali 

prejednať všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré naväzujú na rozpočet a následne rozpočet 

obce  

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

3. Pripomienky a podnety občanov. 
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4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kanianka za školský rok 2015/2016. 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2015/2016  

6. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a  drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2017. 

7. Prerokovanie a schválenie VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017. 

8. Úprava č. 2 rozpočtu obce. 

9. Prerokovanie a schválenie programového rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

11. Prevody majetku obce. 

12. Rôzne.      

13. Diskusia. 

14. Záver 

 

UZNESENIE č. 225/2016          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  7.12. 2016. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 226/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Roman Vážan 

Ľubica Vidová 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :  9             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. 227/2016  

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 :   9            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 
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K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Neboli žiadne. 

 

K bodu 4/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 

školy Kanianka za školský rok 2015/2016. 
 

Správa bola zverejnená na internetovej stránke obce,  poslanci ju obdržali elektronicky. Nemal k nej nikto 

žiadne pripomienky ani doplnenia. 

 

UZNESENIE č. 228/2016 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kanianka za 

školský rok 2015/2016. 

 

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

 

 

K bodu 5/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy Kanianka za školský rok 2015/2016. 

 

Správu poslanci obdržali elektronicky.  

- Starosta obce – správa ZŠ neobsahuje koncepciu rozvoja školy a odpočet, ktorý sa dá 

hodnotiť. Správu môžu poslanci schváliť, alebo neschváliť. Osobne má výhrady 

a neodporúča poslancom aby ju schválili. Navrhol, aby správa bola doplnená.  

- M. Hollá – uviedla, že v škole sa v ničom nepostupuje, boli riaditeľke zadané úlohy, ktoré 

boli úkolované a neboli splnené. 

- Ing. Krakovik – navrhol zabezpečiť školenie pre poslancov ohľadne školských zákonov. 

- Starosta obce – nie je povinnosťou obce zabezpečovať školenie poslancov  v oblasti 

školskej legislatívy. Je možné mailom kontaktovať p. Maslíkovú , ktorá zodpovie všetky 

otázky týkajúce sa školstva. 

- JUDr. Lacko – v zákone je presne uvedené čo má správa obsahovať. Sú to vlastne 4 

dokumenty, ktoré sú súčasťou správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

- Starosta obce oboznámil poslancov o dochádzkovom systéme, ktorý bude zavedený 

v škole, v dome kultúry. 

Po rozprave poslanci správu neschválili a uložili riaditeľke ZŠ túto prepracovať a predložiť na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

 

UZNESENIE č. 229/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 

 

Riaditeľke základnej školy prepracovať Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy Kanianka za školský rok 2015/2016, predložiť Rade školy a na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 
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K bodu 6/ Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny 

rok 2017. 

 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Poslanci ho obdržali 

elektronicky.  Neboli k nemu obdržané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Menila sa 

len sadzba za ubytovanie a splatnosť a z dôvodu zmeny značenia parkovacích miest sa vo VZN 

uvádza, že budú vydávané parkovacie preukazy pre majiteľov motorových vozidiel na základe 

trvalého pobytu. 

- Starosta obce – oboznámil poslancov , že budú zrušené parkovacie tabuľky, ktoré si 

občania sami dávali vyhotovovať, budú osadené  nové dopravné značenia a vydávané 

parkovacie preukazy, ktoré  si majitelia vozidiel umiestnia za čelné sklo automobilu. 

Zmena parkovacieho systému bude zverejnená na úradnej tabuli, na internetovej stránke, 

ako aj na vchodoch bytových domoch. 

 

UZNESENIE č. 230/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 8/2016  obce Kanianka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  

drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2017 

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

 

K bodu 7/ Prerokovanie a schválenie VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017. 

 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Poslanci ho obdržali 

elektronicky Neboli k nemu obdržané žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 

- R. Vážan – myslí si, že užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej povinnosti 

a mal by za to platiť daň. Málokto tieto veci spĺňa. Aby nevznikali  skládky na verejnom 

priestranstve, navrhuje tieto skládky monitorovať obecnou políciou a upozorňovať 

občanov, aby ich nevytvárali. Jedná sa o rôzne  skládky konárov, parkovanie na verejnom 

priestranstve pri starom kultúrnom dome a pod. 

- JUDr. Lacko – zabratie verejného priestranstva rieši daň z nehnuteľnosti, vyplýva to zo 

zákona. 

 

UZNESENIE č. 231/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 9/2016 obce Kanianka o dani z nehnuteľností na rok 2017 

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

 

 

K bodu 8/ Úprava č. 2 rozpočtu obce. 

 

Materiál poslanci obdržali elektronicky, taktiež bol zverejnený na internetovej stránke obce aj na 

úradnej tabuli. Úprava rozpočtu bola vykonaná v kompetencii starostu obce, kde boli presuny 

medzi položkami podľa skutočného čerpania. 
 

UZNESENIE č. 232/2016    

Obecné zastupiteľstvo 
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berie na vedomie 

 

úpravu rozpočtu č. II.B v kompetencii starostu obce 

 

Príjmy: 

bežné príjmy       20 878,-- €          

kapitálové príjmy             35,-- €     

finančné operácie               0,-- €     

  

úprava č.2                   20 913,-- €     celkove    2 532 181,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky                                         7 877,-- €      

kapitálové výdavky       12 945,-- € 

finančné operácie                0   

               

úprava č.2           20 822,-- €   celkove   2 532 090,-- €  

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

 

   

K bodu 9/ Prerokovanie a schválenie programového rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019. 

 

- Starosta obce - Rozpočet obce bol zverejnený na internetovej stránke aj na úradnej tabuli.  

Celý rozpočet vychádza zo začatých investícií v roku 2016, z vysúťažených investícií v roku 

2016. Rozostavané je parkovisko na ulici Nová, stavba kultúrneho domu v starej časti obce, poľná 

cesta nad priehradou. Obec z vlastných prostriedkov nakúpi kompostéry na bioodpad. Obec je 

v dobrej finančnej kondícii. Stanovisko k programovému rozpočtu nemu podal hlavný kontrolór 

obce, ktorý konštatoval, že rozpočet vychádza z vývoja hospodárenia v roku 2016. Je spracovaný 

podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 – 

2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, 

finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu, resp. aj 

k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

- Starosta obce – pochválil dobrovoľný hasičský zbor v obci, ktorý úspešne reprezentuje 

obec tak v rôznych súťažiach, ako aj v brigádnickej činnosti, o čom svedčí brožúrka s prehľadom 

ich činnosti. DHZ v Kanianke  je úspešnejší ako futbalový klub v Kanianke. Akceptuje sa to aj 

rozpočte. 

- JUDr. Lacko – vlastné príjmy ZŠ – je tam pokles .... Vysvetlenie podala Ing. Kiššová 

 

UZNESENIE č. 233/2016 

Obecné zastupiteľstvo   

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 234/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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programový  rozpočet obce  na rok 2017 

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

 

UZNESENIE č. 235/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

programový  rozpočet obce  na roky 2018, 2019 

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

 

K bodu 10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

 

Plán práce hlavného kontrolóra poslanci obdržali elektronicky. Bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce.  

Starosta obce navrhol zmeniť a doplniť  plán kontrolnej činnosti 

 

- JUDr. Lacko navrhol doplniť bod 5. Kontrola tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a 

opráv u nájomných bytov obce Kanianka  - vrátane preskúmania zmluvnej úpravy výkonu 

správy v obecných bytoch a dohodnutej výšky odplaty za výkon správy 
- Starosta obce – vzhľadom k tomu, že na obecnom úrade prebehla kontrola registratúry zo 

štátneho archívu Nitra, pobočka Bojnice, navrhol kontrolu v bode 6. zmeniť  nasledovne: 
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pri vedení registratúry v organizácii v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce – u ZŠ Kanianka.  
- Ďalej navrhol , aby hlavnému kontrolórovi bolo uložené predložiť Správu o vykonaných 

kontrolách najneskôr na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v druhom polroku. 

- Ing. Krett namietal, že nevie, kedy kontroly ukončí, nakoľko v obci Kanianka má skrátený 

úväzok. Taktiež nemá zaručené, že budú počas kontroly všetci štatutári prítomní, aj tým sa 

môže kontrola predĺžiť. 

Poslanci so zmenou plánu práce súhlasili. 

 
 

UZNESENIE č. 236/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

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

 

Prednosta OcÚ –  navrhol poslancom termíny zasadnutí OZ na rok 2017. Termíny budú 

zverejnené na internetovej stránke obce. 

 

 

UZNESENIE č. 237/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

termíny zasadnutí OZ na rok I. polrok 2017 nasledovne: 25.1., 22.3., 21.6. 

 

 

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:    0                         Proti:   0 
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K bodu 11/ Prevody majetku obce. 

 

Prednosta OcÚ informoval poslancov so žiadosťou Ing. Jána Hepnera o odkúpenie časti obecnej 

parcely, ktorá bezprostredne susedí s parcelou na ktorej má postavený rodinný dom. Po 

oboznámení so situáciou poslanci so zámerom odpredaja súhlasili   

 

UZNESENIE č. 238/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa    zámer odpredaja obecnej parcely reg. „C“ č. 1674/780– zastavané  plochy a nádvoria o 

výmere   68 m
2
, v k.ú. Kanianka pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti Ing. Jána Hepnera  trvale 

bytom Pod vinicou 374/9, 972 17 Kanianka za cenu 23,24 €/m
2
 . Dôvodom je žiadosť kupujúceho  

o odkúpenie obecnej parcely, ktorá je dlhodobo využívaná ako záhradka s oplotením rodinného 

domu na obecnom pozemku a bezprostredne susedí s parcelou v jeho vlastníctve na ktorej má 

postavený rodinný dom.   

Hlasovanie:    Za :   8              Zdržal sa:  0              Proti:   1 (R. Vážan) 

 

K bodu 12/ Rôzne. 

 

Na základe vykonanej inventarizácie majetku obce Kanianka bolo potrebné vyradiť 

neupotrebiteľný majetok, ktorý vychádza zo zápisov jednotlivých dielčich komisií a návrhu 

vyraďovacej komisie. 

 

UZNESENIE č.  239/2016 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe návrhu vyraďovacej komisie v zmysle 

zápisnice o zistení neupotrebiteľného majetku obce. 

 

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

 

- Prednosta OcÚ –  výstup z rokovania stálej komisie, ktorú tvoria zástupcovia obce 

a spoločnosti Termming, nastala  zmena v prílohe k nájomnej zmluve, ktorú tvorí zoznam 

prenajatého majetku. Z uvedeného dôvodu bol vyhotovený dodatok k nájomnej zmluve tak 

u nájomnej zmluvy s obcou Kanianka, ako aj so spoločnosťou Eko- Energia s.r.o, 

Kanianka. 

 

 

UZNESENIE č. 240/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 
          Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme  nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení zo 

dňa 30.06.2016 medzi spoločnosťou TERMMING, a.s. a Obcou Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:    0                         Proti:   0 
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UZNESENIE č. 241/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

          Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme  nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení zo 

dňa 30.06.2016 medzi spoločnosťou TERMMING, a.s. a Eko Energia, s.r.o.  Kanianka 

 

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

 

- Prednosta OcÚ – nakoľko bol menovaný do funkcie  konateľa spoločnosti  Eko-energie 

s.r.o. Kanianka  Ing.  Henrich Gajdošech, navrhol, aby bol aj členom bytovej komisie, 

nakoľko členstvo bezprostredne súvisí s jeho funkciou. 

 

UZNESENIE č. 242/2016    

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

doplnenie člena do bytovej komisie – Ing. Henricha Gajdošecha, konateľa spoločnosti Eko-

Energia s.r.o. Kanianka 

 

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

 

- Starosta obce – informoval poslancov s ukončením činnosti zubného lekára v obci. S 

novým záujemcom o zubnú ambulanciu bude  podpísaná nová zmluva o nájme.  

- M. Hollá – informovala sa prečo nesvieti pouličné osvetlenie.  

- Starosta obce uviedol, že sa vyskytla porucha, na ktorej sa pracuje. 

- Ing. Krakovik – inštaloval sa optický kábel po stĺpoch, prečo sa neťahal zemou? 

- Starosta obce – vznikol problém na ulici Porubskej, kde sa to inak nedalo vyriešiť. 

- Ďalej Ing. Krakovik uviedol, že by bolo vhodné  vyhotoviť stojisko na kontajnery na ulici 

Za lančekom , nakoľko tieto pri nepriaznivom počasí (vietor) sa môžu pohnúť z miesta a  

spôsobiť dopravnú nehodu.   

- MUDr. Berkeš – navrhol odstrániť stojisko na bicykle pred pohostinstvom Dolár, nakoľko 

pri pokrytí snehom hrozí nebezpečenstvo úrazu.  

- R. Vážan sa informoval, či je dokončené pokrytie rozhlasom v obci. 

- Starosta obce – nie je, každý rok sa dopĺňajú nové hniezda. 

- Vidová – upozornila na ľad, ktorý je pri starom kultúrnom dome. Je to obecný pozemok a 

hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

- Pekárová Anna – obrátila sa na poslancov so žiadosťou o pomoc pri riešení problému so 

psom, ktorý chovajú  susedia nad jej bytom.   

- JUDr. Lacko – uviedol, že byty nie sú vo vlastníctve obce, tak to nemôže riešiť obec. Je  to 

susedský spor, ktorý sa rieši súdnou cestou. 

 

Prednosta OcÚ –  navrhol poslancom termíny zasadnutí OZ na rok 2017. Termíny budú 

zverejnené na internetovej stránke obce. 

 

 

 

K bodu 13/ Záver 

 

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

účasť a zasadnutie o 20,15  hod.  ukončil. 
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    Ľubica Vidová Roman Vážan 

       overovateľ                                                                                                 overovateľ 

                                                                                                              

 

  

 

 

 Ľudovít Pös                                                                                                 Ing. Ivor Husár 

prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


