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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

25.januára 2017 

________________________________________________________________  

 

Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

 

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 11, čo je 100% účasť  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 VZN 1/2017   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka. 

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kanianka. 

6. Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena pre realizáciu bezbariérových vstupov  

v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Nová 598 – 

vchod č. 16-22. 

7. Prevody majetku obce. 

8. Rôzne.      

9. Diskusia. 

10. Záver 

 

 
 

UZNESENIE č. 243/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  25.1.2017 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 244/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
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návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

MUDr. Alexander  Berkeš 

JUDr. Ján Lacko 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :    11           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. Na predchádzajúcom zasadnutí bolo prijaté jedno 

ukladacie uznesenie , kde bolo Riaditeľke základnej školy uložené prepracovať Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kanianka za školský 

rok 2015/2016, predložiť Rade školy a následne na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

 

UZNESENIE č. 245/2017 

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 : 11              Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

 

 

K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov 

 

MUDr. Gažovič poukázal na opakovaný problém psie exkrementy. Sú znečisťované verejné 

priestranstvá, psy vodia ich majitelia často  bez náhubkov a vodítka. 

Starosta obce – navrhol poslancom uvažovať do budúcna so zvýšením dane za psa. V obci  je 

problém aj s mačkami, ktoré sú premnožené. V súčasnosti prebieha ich odchyt a následná 

kastrácia. Na zasadnutie OZ v marci bude pozvaný aj náčelník obecnej polície. Do kanianskeho 

informátora bude pripravený článok s problematikou psov. 

 

K bodu 4/ Prerokovanie a schválenie VZN 1/2017   o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka. 
 

Starosta obce - návrh VZN podala základná škola, riaditeľka ZŠ sa ospravedlnila za neúčasť na zasadnutí 

OZ z dôvodu , že je v zahraničí. Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke obce, poslanci ho 

obdržali elektronicky. 

 

UZNESENIE č. 246/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 

na území obce Kanianka 
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Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

K bodu 5/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kanianka. 

 

Starosta obce – dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra 

obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. 

Jediná zmena vo výberovom konaní je zníženie úväzku na 50%. 

Starosta obce –  nakoľko bola zmluva s hlavným kontrolórom podpísaná s viacerými obcami, 

u ktorých má HK jednotlivé úväzky a ich volebné obdobie sa nezhoduje s terajším volebným 

obdobím, je nutné ku koncu volebného obdobia zmluvu vypovedať. 

 

UZNESENIE č. 247/2017  

Obecné zastupiteľstvo   

v y h l a s u je 

  

v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky na túto 

voľbu: 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa 

bude konať 22.3. 2017 v jedálničke DK Kanianka.   

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. 

  

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra    na 

kratší pracovný čas, s úväzkom 18,75 hod./týždeň, t. j. 50,00 % z plného úväzku 37,50 

hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého 

pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce                  v 

platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je 01.04.2017. Pracovný pomer bude uzatvorený na 

obdobie 6 rokov. 

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať : 

 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie   

 

2. náležitosti prihlášky : 

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo) 

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7, ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 428/2002       Z. 

z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 

v obecnom zastupiteľstve Obce Kanianka 

 

3. ďalšie predpoklady : 

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti,  

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

   organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,  

   sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, 

- užívateľské ovládanie počítača (word, excel, outlook a iné) 

- občianska a morálna bezúhonnosť 
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4. spôsob a vykonanie voľby : 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej 

obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu :  

Obec Kanianka 

Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1 

PSČ 972 17 

najneskôr do 08.03.2017 do 11,00 hod. do podateľne obecného úradu.  

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení : 

Ľudovít Pös – predseda 

Roman Vážan – člen 

JUDr. Ján Lacko – člen  

dňa 08.03. 2017 o 16,30 hod v zasadačke Obecného úradu v Kanianke. Z otvárania sa 

vyhotoví zápisnica. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní 

na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 22.3.2017, kde s nimi bude vykonaný krátky pohovor. 

Na tomto obecnom zastupiteľstve  bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom 

zriadení tajná voľba hlavného kontrolóra obce Kanianka, v zmysle rokovacieho poriadku, v čase 

a za podmienok uvedených vyššie.      

 

Hlasovanie:    Za : 11              Zdržal sa: 0                           Proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 248/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

odstúpenie od zmluvy o refundácii niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného 

kontrolóra viacerých obcí a vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev zo 

dňa 31.12. 2011  s účinnosťou ku dňu 31.3.2017 

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

K bodu 6/ Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena pre realizáciu bezbariérových 

vstupov  v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Nová 

598 – vchod č. 16-22 

 

Starosta obce – informoval poslancov o žiadosti OSBD o zriadenie vecného bremena pre 

realizáciu bezbariérových vstupov k bytovému domu 598 na ulici Nová, vchod č. 16,18,20,22 

v Kanianke. 

Dňa 1.2.2017 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom OSBD, ktorý starostovi obce predložil zámer 

realizácie bezbariérových vstupov.  Na pracovnom rokovaní poslancov  bolo navrhnuté odkúpenie 

časti obecného pozemku.  Takýto postup bol realizovaný aj pri bytovom dome Bojnická 594 a 

595.  

 

 

UZNESENIE č. 249/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

p o v e r u je 

 

starostu obce rokovaním s riaditeľom OSBD Prievidza o odkúpení časti  obecného pozemku parc. 

reg. „C“ č. 1674/5 namiesto zriadenia vecného bremena pre realizáciu bezbariérových vstupov 

k bytovému domu 598 na ulici Nová, vchod č. 16,18,20,22 v Kanianke 
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Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

Starosta obce informoval poslancov o odchode do dôchodku zubnej lekárky MUDr. Matildy 

Hiklovej. V obci bude ordinovať ukrajinský zubný lekár. Podmienky prenájmu zostanú zachované 

podľa pôvodnej zmluvy s MUDr. Matildou Hiklovou. 

 

 

UZNESENIE č. 250/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove obecného úradu, SNP 583/1, 97217 

Kanianka pre novozaloženú spoločnosť  „KaniankaDent s.r.o.,“ IČO: 50 585 860, ktorej 

konateľom je MUDr. Matilda Hiklová, podmienky prenájmu zostanú zachované podľa pôvodnej 

zmluvy s MUDr. Matildou Hiklovou, za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie s tým, že ku 

dňu podpisu novej nájomnej zmluvy zaniká pôvodná nájomná zmluva s MUDr. Matildou 

Hiklovou 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

 

K bodu 7/ Prevody majetku obce 

 

Prednosta OcÚ – Na základe predchádzajúceho zámeru predložil na schválenie  odpredaj obecnej 

parcely Ing. Jánovi Hepnerovi. 

R. Vážan – upozornil na porušenie zákona o prenájme a upozornil na VZN o dani z nehnuteľnosti, 

konkrétne na daň za zabratie verejného priestranstva. 

JUDr. Lacko – v obci je veľa takých prípadov, kde  obec majetok nijako nevyužíva a nepotrebuje 

ho, preto je odpredávaný majiteľom, ktorí o to požiadajú, pozemok priamo susedí s ich 

nehnuteľnosťou a využívajú ho ako záhradu. Obec získa do rozpočtu dane z nehnuteľností. 

Starosta obce – informoval o prebiehajúcej kontrole výberu daní na obci. Na výkon agendy boli 

jednotlivé pracovníčky poverené. 

 

 

UZNESENIE č. 251/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

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

zreteľa odpredaj 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, nar. 8.11.1963,  

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 :    10           Zdržal sa:   0                         Proti:  1 (R. Vážan) 

 

 

K bodu 8/ Rôzne 

 

Prednosta OcÚ -  informoval, že obec nemá usporiadané všetky pozemky od pôvodných 

vlastníkov. Jedná sa napr. o ulicu  Májová a Športová. V minulosti poslanci schválili cenu za 
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odpredaj nehnuteľností od pôvodných vlastníkov v sume 100 Sk/ m
2
. V súčasnosti navrhuje  takú 

istú cenu za odkúpenie pozemkov, t.j. 3,33 €/m
2
. 

 

UZNESENIE č. 252/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

cenu 3,33 €/m
2
 pre výkup pozemkov v k.ú. Kanianka v lokalite ulice Športová od pôvodných 

vlastníkov v prospech obce Kanianka. 

 

Hlasovanie:    Za : 11              Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

Starosta obce - Nakoľko je povinnosťou obce zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu, 

začína obec s realizáciou tohto zberu v súlade s legislatívou. Obec zakúpila prvých 50 

kompostérov. Prvým záujemcom o kompostéry schválili poslanci poskytnutie kompostérov na 

základe žiadostí občanov za úhradu 20% z nadobúdacej ceny kompostéra. V budúcnosti má obec 

záujem vybudovať verejné kompostovisko.  

   

 

UZNESENIE č. 253/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

  

poskytnutie kompostérov na základe žiadostí občanov za úhradu 20% z nadobúdacej ceny 

kompostéra. Majiteľ bude zároveň zaviazaný kompostér užívať a umožňovať  zamestnancom obce 

jeho kontrolu. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:     0                       Proti:  0 

 

Ing. Krett – oboznámil poslancov s vykonanou  kontrolou v ZŠ Kanianka ohľadne dodržiavania a 

uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Upozornil na rôzne pochybenia. 

M. Hollá – nebola by možná spolupráca obce škole pri verejnom obstarávaní?  

Starosta obce – ak o to škola požiada, nie je problém pomôcť. 

R. Šipoš – aký je možný postup, aby sa chyby neopakovali? 

Ing. Krett - navrhol v II. polroku 2017 vykonať následnú kontrolu na splnenie opatrení. 

JUDr. Lacko – sú to závažné pochybenia na strane riaditeľky ZŠ. OZ môže správu zobrať na 

vedomie. Je v kompetencii starostu ako štatutára upozorniť riaditeľku , pokiaľ nebudú splnené 

opatrenia, písomne vytknúť nedostatky, vykonať pohovor a v prípade potreby dať podnet na 

odvolanie riaditeľky ZŠ. 

 

 

UZNESENIE č. 254/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

b e r i e   na   v e d o m i e 

 

Správu o  Kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vnútorných 

predpisov o verejnom obstarávaní v základnej škole Kanianka  
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Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 
 

Starosta obce informoval o novele zákona o rozpočtových pravidlách, kde občianske združenia 

budú musieť zdokladovať výpisy z obchodného registra, zvolených štatutárov a iné požadované 

doklady. 

 

Ďalej informoval o vysokých zálohách za elektrickú energiu, nakoľko URSo rozhodlo, že sa budú 

platiť poplatky za ističe . V niektorých prípadoch je navýšenie o viac ako 100 %  

 

K bodu 9/ Diskusia 

 

M. Kuna – informoval sa ohľadom tlačiva na úľavu za odvoz smetí, má poznatok, že to nechcú 

potvrdzovať 

Ďalej sa informoval, ako je to s novými pravidlami parkovania. Či sa budú vyberať pokuty, 

pretože má vedomosť, že bol ten istý človek, ktorý stál dva krát na cudzom parkovacom mieste 

riešený len pohovorom. 

MUDr. Berkeš – navrhol riešiť zimnú údržbu pred bytovými domami formou služby platenej 

z fondu údržby, lebo nie každý vo vchode je schopný údržbu vykonávať z dôvodu zlého 

zdravotného stavu, veku a pod.  

JUDr. Lacko – oslovili ho občania ohľadom problému s linkami, vraj je nedostatočná kapacita. 

Oslovila obec Telekomunikácie? 

Starosta obce – Telekomunikácie chcú rozšíriť sieť liniek.  

L. Lipovský – navrhol, aby bol určený dátum, do ktorého si ľudia budú musieť vysporiadať svoje 

pozemky. Treba navrhnúť termín, že pokiaľ užíva niekto obecný pozemok, na základe žiadosti si 

ho do určitého dátumu musí vysporiadať. 

Starosta obce –obec pripraví na zverejnenie výzvu k usporiadaniu vlastníckych vzťahov. 

Ing. Krakovik – informoval sa ako je to s optickým vedením v III. Stavbe IBV a na zastávku 

smerom na Lazany. 

I. Rybanská  - informovala o článku ako sa zbaviť použitého kuchynského oleja. Ide o skrinky 

umiestnené pri kontajneroch alebo v spoločných priestoroch bytového domu.   

M. Hollá – upozornila na nedostatok 1100 l kontajnerov pri bytovom dome, odpad sa hromadí 

vedľa kontajnera na zemi. 

L. Pos – informoval poslancov o svojom rozhodnutí ukončiť funkciu prednostu OcÚ k 31.8.2017 

z dôvodu odchodu do dôchodku. 

 

K bodu 10/ Záver 

 

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

účasť a zasadnutie o 19,45  hod.  ukončil. 

 

             

 

MUDr. Alexander  Berkeš                                                                         JUDr. Ján Lacko 

         overovateľ                                                                                             overovateľ 

                                                                                                              

 

 Ľudovít Pös                                                                                                 Ing. Ivor Husár 

prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 
 


