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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

24.mája 2017 

________________________________________________________________  

 

Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Ing. Dušan Krakovik, Ivana Rybanská 

 

Ľudovít Pös – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

 

Občania:  v počte 5   

          

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 VZN č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 

plánu obce Kanianka 

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2017, o niektorých podmienkach držania psov na území 

obce Kanianka 

6. Správa hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole. 

7. Prenájom, prevody, kúpa majetku obce. 

8. Rôzne.      

9. Diskusia. 

10. Záver 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 277/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  24.5.2017 

 

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

 

UZNESENIE č. 278/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 
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JUDr. Ján Lacko 

Marcel Kuna 

 

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. 279/2017 

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 :    9           Zdržal sa:          0                  Proti:  0 

 

 

K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov 

 

- L. Beňadik – Poukázal na pretrvávajúci problém zlého odtekania dažďovej vody po 

prívalových dažďoch, ktorá mu steká smerom k jeho rodinnému domu na ulici Lyžiarska 

a Pod vinicou. Mriežka vybudovaná bola, ale táto nestačí. Informoval sa, či bude  

vybudovaná ďalšia. 

- Starosta obce – situáciu pôjdu pozrieť po dohode s prednostom. 

- Navrhol premiestniť kontajnery niekam pod vlek, aby sa nerobilo smetisko. 

- Starosta obce – stojisko sa nebude premiestňovať, uvažuje sa s vybudovaním prístrešku na 

kontajnery. Zberný dvor bude obec realizovať po schválení územného plánu. 

- Pieš J. – vyjadril sa k územnému plánu obce Kanianka. Od roku 2013 prebiehajú rokovania 

a mrzí ho, že na verejných sedeniach (bolo ich 7) sa zúčastnilo málo poslancov. 

Pripomienkoval územný plán a rokoval na OÚ ŽP Prievidza, VÚC Trenčín, OÚ Trenčín. 

80% požiadaviek bolo zapracovaných. Ďalej pod novým ihriskom – sa má podľa ÚP 

vybudovať parkovisko na cca 1 ha pôdy, nevie si predstaviť pre koho to bude. Ďalej 4 roky 

namietal občiansku vybavenosť. Vhodná by bola  v III. a IV stavbe a nie tam, kde je teraz 

naplánovaná. Najväčší problém je však prístupová komunikácia z Prievidze cez Kanianku 

do Poruby. Myslí si, že najbližších 30 – 40 rokov sa budovať nebude, je to brzdené z vyšších 

orgánov. 

Poukázal, že na vystúpení Veselej trojky, ktorá účinkovala v obci, nemal kto  účinkujúcich 

privítať, ani poďakovať za vystúpenie.  

- Beňadik – informoval sa, prečo sa nedávajú kompostéry zdarma, ako to bolo prezentované 

na OZ. 

- M. Kuna – poslanci sa zhodli na tom, aby boli kompostéry čiastočne spoplatnené, kvôli 

zabráneniu špekuláciám občanov s ich ďalším odpredajom.  

 

K bodu 4/ Prerokovanie a schválenie VZN 3/2017  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územného plánu obce Kanianka. 
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- Starosta obce - návrh VZN podal Ing. Veselý, spracovateľ Územného plánu obce Kanianka.  

Každý mal právo vyjadriť sa k ÚP a doplniť ho. Kto pripomienky podal, tak boli   

prerokované. Obchvat cez Kanianku do Poruby bol pripomienkovaný ale pripomienky 

neboli  zástupcami TSK akceptované. Uviedol, že bolo uskutočnených veľa verejných 

prerokovaní ÚP, najviac v okrese. V prípade, že nebude dnes ÚP schválený, obec musí 

vrátiť dotáciu, ktorá bola schválená. Poslanci prehľad o ÚP majú, boli s ním oboznámení 

a verejných rokovaní sa zúčastňoval aj  Ing. Veselý, ktorý podrobne vysvetlil jednotlivé 

etapy ÚP. Momentálne je obec v takej etape, kde sa už zmeny v ÚP zapracovať nedajú. 

- Važan R. – vyjadril sa, že zasahovať ľuďom do súkromného majetku je bezohľadnosť 

- Kuna M. – myslí si, že bolo dosť stretnutí ohľadom územného plánu. 

- Šipoš R. – prepoj cez Kanianku nevyriešime, je schválený VÚC. 

- JUDr. Lacko – uviedol, že treba pristupovať k tejto problematike s rozumom. V roku 2013 

sa prijalo uznesenie ohľadne zmeny a doplnkov k ÚP obce, nakoľko bol neustále 

porušovaný.  Naštartoval sa proces, ktorý prebiehal v súlade s predpismi. Myslí si, že 

k danej problematike sa pristúpilo transparentne. Boli spracované varianty pre potreby obce, 

ako aj pre občanov. Proces nemôžeme odďaľovať, nakoľko by sa brzdili ďalšie zámery 

obce.  

- Vážan R. – vyjadril názor, že občania boli dezinformovaní, nebola im povedaná pravda.  

 

UZNESENIE č. 280/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kanianka č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územného plánu obce Kanianka. 

 

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

 

K bodu 5/ Prerokovanie a schválenie VZN 4/2017, o niektorých podmienkach držania psov na 

území obce Kanianka 

    

- Starosta obce - Na predchádzajúcom zasadnutí OZ  bolo náčelníkovi uložené uznesením 

vypracovať návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov. Úloha bola splnená dobre, 

náčelník VZN vypracoval. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Jednou 

z pripomienok poslancov bol vstup psov na cintoríny.  Poslanci boli oboznámení so 

stanoviskom správcu cintoríne, ktorý uviedol, že cintoríny, urnové háje, kolumbáriá a pod. 

sú pietne miesta a také by mali zostať a vodenie psov na tieto miesta by nebolo vhodné aj 

z dôvodov rušenia pietneho miesta štekaním a značkovaním teritória. 

- Šipoš  R. – niektorí berú psov ako členov rodiny a bežne sa stretáva so situáciou, že  ľudia 

chodia na prechádzky so psom aj na cintorín a nikto zatiaľ nikoho nerušil. 

- Škultéty, náčelník OP – v prípade, že by bolo dovolené vodiť psov na cintorín, musel by sa 

meniť aj poriadok cintorína, nakoľko v tomto je  vodenie psov na cintorín zakázané.  

 

Ďalej bol namietaný článok, kde je zakázaný vstup psov do maloobchodných prevádzok. Po 

rozprave poslancov bude do VZN doplnený  čl. 5 bodu 2 druhá odrážka: okrem prípadov keď na to 

dá súhlas majiteľ prevádzky. 

 

      -  MUDr. Berkeš – informoval sa, kedy musí mať pes náhubok. 

      -  Mgr. Škultéty – zákon neukladá povinnosť, aby pes nosil náhubok s výnimkou nebezpečného  

          psa, ktorý to má označené na známke.   

UZNESENIE č. 281/2017 
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Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kanianka č. 4/2017 o niektorých podmienkach držania psov  

na území obce Kanianka, s doplnením čl. 5 bodu 2 druhá odrážka: okrem prípadov keď na to dá 

súhlas majiteľ prevádzky 

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

 

 

K bodu 6/ Správa hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole. 

 

Ing. Jozef Krett – správa o ukončenej kontrole v oblasti daní bola poslancom zaslaná elektronicky. 

Je to rozsiahly materiál. Sú v nej určené termíny na odstránenie nedostatkov od termínu ihneď až do 

31.1.2018, kedy sa bude schvaľovať aj VZN o daniach na rok 2018. Čiže aj vyhodnotenie opatrení 

bude až po tomto termíne. 

Ľ. Pos – správa bola prejednaná s pracovníčkami na úseku daní a poplatkov. Obec prijala novú 

pracovníčku na úsek daní , ktorá sa snaží dane urobiť na 100 %. Počas jej práceneschopnosti bola 

na dohodu prijatá pracovníčka z Nedožier-Brezian – p. Klopčeková, ktorá poskytovala aj odbornú 

pomoc po návrate novej pracovníčky po PN. Na niektorých opatreniach začala obec pracovať 

ihneď, niektoré majú časový dobeh. 

 

 

UZNESENIE č. 282/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

Správu hlavného kontrolóra o ukončenej kontrole zameranej na oblasť správy daní a daňových 

príjmov za rok 2015. 

 

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

 

 

  

K bodu 7/ Prevody majetku obce 

 

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

parcely Ing. arch. Vladimírovi Falatovi a prenájom priestorov rodinného domu č. 116 s priľahlým 

pozemkom na ulici Bojnická cesta Jánovi Láderovi. 

R. Vážan – pripomenul, aby sa nezabudlo na zachovanie kuchyne v rodinnom dome. 

Starosta obce – bude to zapracované do Zmluvy o nájme. 

 

 

UZNESENIE č. 283/2017 

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 odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu prikúpenia bezprostredne 

susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúcich kupujúcich medzi obcou Kanianka a 

Ing. arch. Vladimírom Falatom, nar. 11.7.1955 s manželkou MUDr. Máriou Falatovou, rod. 

Pipíškovou, nar. 14.10.1958, obaja  bytom ČSĽA 570/10, Kanianka. Jedná sa o časť z obecnej 

parcely reg. "C" č.1674/6 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kanianka, novovytvorená parcela č. 



5 

 

1674/796 – zastavaná plocha o výmere 83 m
2
 na základe GP č. 109/2017 vyhotoveného GEOMAP 

Prievidza, s.r.o., v sume 23,24 €/m
2
. 

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

 

 

UZNESENIE č. 284/2017 

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   prenájom priestorov 

rodinného domu č.s. 116  s priľahlým pozemkom parc. č. 228 na ulici Bojnická v Kanianke, Jánovi 

Láderovi, nar. 23.1.1968,  bytom Lúčna 24/1, 971 01 Prievidza,  za účelom chovu exotického 

vtáctva v cene 17 € mesačne na dobu dvoch rokov bez možnosti využívania priestorov domu na 

bývanie (súčasťou nájmu nebude rodinný dom s.č. 115 na parc. č. 231). 

 

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

 

 

K bodu 8/ Rôzne 

 

Starosta obce – informoval o situácii v tepelnom hospodárstve obce a o zámeroch ďalších investícií, 

ktoré sú podmienené  schválením obecným zastupiteľstvom. 

 

UZNESENIE č. 285/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí   z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v katastrálnom 

území Kanianka. 

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí - rozvody teplovodov, v povinnosti 

povinného z vecného bremena strpieť na častiach nehnuteľností: 

a) zriadenie a uloženie teplovodných bezkanálových rozvodov  

b) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie teplovodných 

bezkanálových rozvodov, na nevyhnutnú časť predmetných nehnuteľností (v zmysle predložených 

situácií) 

stavebný objekt  "VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLA 

V OBCI   KANIANKA“ na pozemkoch registra „ C „ p. č. 1674/2, výmera 110,5   m
2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria LV č. 1, p. č. 1674/5, výmera 430,9   m
2
 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria LV č. 1,  p.č. 2038/1, výmera 94,2  m
2
  , spolu dĺžka trasy  cca 239 m.  

Pozemky sú vo vlastníctve povinného z vecného bremena, zapísané na listoch vlastníctva č. 1 

Oprávnený z vecného bremena: TERMMING, a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 

972 254 

Štatutárny orgán: predstavenstvo Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva, Ing. Martin Žigo 

a Ing. František Sás, členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia 

predstavenstva spoločne 

Povinný z vecného bremena: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, IČO 00518239,  

v zastúpení,  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

Odplata: jednorázovo vo výške 3.177,5 € vyplatí oprávnený povinnému do 30 dní od podpisu 

zmluvy oboma  zmluvnými stranami. 

          Doba trvania vecného bremena: počas doby trvania nájomnej zmluvy. 
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Hlasovanie:    Za :   9         Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

Poslanec Roman Vážan požiadal o 18,30 h o uvoľnenie zo zasadnutia, preto  za uznesenie č. 

286/2017 už nehlasoval. 

 

 

Starosta obce - Na obecný úrad prichádza čoraz viac žiadostí o vybudovanie bezberiérových 

vstupov do bytových domov pre imobilných občanov. K tomuto vyvstali dva problémy. Z čoho  

vstupy vybudovať a ako vybaviť stavebné konanie, kde je potrebný súhlas OZ. Schodisko je 

súčasťou domu a je na obecnom pozemku. Z uvedeného dôvodu je  potrebné  súhlas vlastníka 

pozemku, preto sa konanie zastavilo. Občania majú záujem o kúpu, resp. prenájom zastavanej časti 

pozemku. Proces je potrebné urýchliť tak, aby to nebolo napadnuté prokurátorom, aby boli občania 

spokojní a dodržal sa zákon. 

JUDr. Lacko – navrhol dlhodobý prenájom pozemku. 

 

UZNESENIE č. 286/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu obce k podpísaniu zmluvy  na prenájom zastavanej časti obecného majetku, za účelom 

realizácie stavebného konania k vybudovaniu bezbarierových vstupov k bytovým domom v obci 

Kanianka na obdobie 25 rokov v sume 5 €/m2 nasledovne: 

pri bytových domoch súpisné číslo 596, 597, 593 z parcely reg. „C“ č. 1674/5,  

súpisné číslo 591, 589, 590 z parcely reg. „C“ č. 1674/2 , 

súpisné číslo 585 z parcely reg. „C“ č. 1674/6.   

 

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

 

 

UZNESENIE č. 287/2017 

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 odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom prikúpenia 

bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúcich kupujúcich medzi obcou 

Kanianka a vlastníkmi bytov v bytových domoch súpisné číslo 596, 597, 593 z parcely reg. „C“ č. 

1674/5, súpisné číslo 591, 589, 590 z parcely reg. „C“ č. 1674/2 , súpisné číslo 585 z parcely reg. 

„C“ č. 1674/6  , v cene 5,- €/m
2
 , alebo prenájom týchto parciel za účelom zriadenia bezbarierových 

vstupov k bytovým domom v cene 5 €/m
2
 po dobu nájmu 25 rokov.  

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

 

 

Starosta obce – na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola riaditeľke základnej školy uložená úloha   
zistiť možnosti dofinancovania  rekonštrukcie ihriska s umelým povrchom v súčinnosti s občanmi obce. 

Touto úlohou sa zaoberal JUDr. Lacko ako aj starosta obce. Obdržali sme  ponuky na rekonštrukciu, ktoré 

boli vysoké. Bola spísaná žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v programe Podpora športu na rok 2017. 

Je potrebné spolufinancovanie vo výške 5% zo sumy projektu. Vyhodnotenie by malo byť v mesiaci 

september. Sú to financie z úradu vlády približne 17.000 € Poslanci k tomuto prijali nasledovné uznesenie . 

 

 

UZNESENIE č. 288/2017 
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Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

vyčlenenie finančných prostriedkov pre žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci  výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie v Programe „podpora rozvoja športu na rok 2017“ 

Podprogram 3 – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo výške najmenej 5% zo 

sumy projektu. 

 

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

 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom vedenia Strediska sociálnych služieb vybudovať 

záhradný altánok pre relaxáciu klientov tohto zariadenia. Poslanci súhlasili so zámerom a vzhľadom 

k tomu splnomocnili starostu obce k podpísaniu dodatku k zmluve o prenájme pozemku, na ktorom 

bude altánok vybudovaný. 

 

UZNESENIE č. 289/2017 

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 prenájmu obecného 

majetku   z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemku – časť parc. reg. „C“č. 1674/756 – 

zastavaná plocha  o výmere cca 16 m2 , pre SSS Kanianka, n.o. Nová 596, za účelom výstavby 

záhradného altánku pre relaxáciu klientov zariadenia pre seniorov do doby trvania nájomnej zmluvy 

v cene 1,- € ročne. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 290/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu obce k podpísaniu dodatku k zmluve  na prenájom   obecného majetku so Strediskom 

sociálnych služieb, n.o. Kanianka,  za účelom výstavby záhradného altánku pre relaxáciu klientov 

zariadenia pre seniorov do doby trvania nájomnej zmluvy v cene 1,- € ročne. 

 

 

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

 

 

 

K bodu 9/ Diskusia 

 

Starosta obce – na predchádzajúcom zasadnutí OZ dostala riaditeľka ZŠ za úlohu  zistiť možnosť 

podania dotácie na opravu ihriska s umelou trávou. Žiadosť podala obec v spolupráci s JUDr. 

Lackom. 

Starosta obce – informoval  poslancov o postupe prác v kultúrnom dome v hornej časti obce. 

V rozpočte je vyčlenených 100.000 € na rekonštrukciu, ktoré ale nebudú postačovať, nakoľko si  

rekonštrukcia vyžiada zvýšené náklady na zabezpečenie  odvodnenia spodnej vody. V tomto roku  

je vízia kultúrny dom otvoriť  
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Cesta nad priehradou – v súčasnej dobe sa valcuje. Stavebný dozor  Ing. Šimrák vysvetlil technické 

problémy v realizácii. Základy sa nemohli  zrealizovať podľa projektu, v ktorom bol násyp hlina, 

nakoľko tlačí vodu. V celom úseku je  vykopaný žľab, do ktorého voda steká. 

Bude vykonaná oprava ciest asfaltovaním , ďalej bude potrebné riešiť opravu premostení vo 

vlastníctve obce v starej časti obce. Bolo zrealizované natieranie pouličného osvetlenia, výmena 

žiaroviek za úsporné, výmena ističov. 

M. Kuna – bude potrebné riešiť doplnenie lámp na ulici Lipová. Ďalej upozornil na časté dopravné 

nehody na ulici Lipová a ČSĽA – táto zákruta je zle klopená a v prípade nepriaznivého počasia 

dochádza k nehodám. 

Starosta obce –   s opravou musí súhlasiť správa ciest TSK. 

Starosta obce  ďalej informoval o čistení žľabov v obci, o havárii počas prívalových dažďov, kedy 

nestíha odtekať kanalizácia, o napĺňajúcej sa kapacite cintorína. 

Šipoš  R. – informoval sa, ako to vyzerá so zavedením optických káblov v obci . 

Starosta obce – informoval poslancov s listom, kde obec žiada o vyjadrenie ohľadom zavedenia 

optických káblov. 

M. Hollá – informovala o odchode kňaza, ktorého nahradí iný kňaz. Bolo by vhodné sa s bývalým 

kňazom rozlúčiť. 

L. Beňadik – požiadal o výmenu kontajnera na sklo, ktorý je poškodený. Informoval sa, či bude 

v obci zberný dvor. 

M. Hollá – upozornila na neporiadok okolo smetných nádob, z ktorých zvieratá vyhadzujú zvyšky 

jedál. Ďalej požiadala o doplnenie kontajnerov. 

Starosta obce – bude sa rozširovať komunikácia, posunie sa aj stojisko na kontajnery aj sa doplnia 

kontajnery. 

Rybanská I. – upozornila na odkrytú šachtu  oproti domu p. Gajdošecha. 

M. Hollá – informovala sa, prečo sa staval máj neskoro.  

Starosta obce – z dôvodu nepriaznivého počasia bolo stavanie odložené. Ponúkol stavanie mája  

eRku. 

M. Hollá - Všetky dediny stavali máj 30.5., kedy  nepršalo. Nie je problém v zabezpečení stavania 

mája, informovala sa aké sú na to finančné prostriedky.  

Starosta obce – žiadne. 

M. Hollá – ďalej sa zaujímala na program, ktorý bude počas kanianskych dní. 

Mgr. art.  Bielický – informoval o programe a skupinách, ktoré vystúpia počas kanianskych dní.  

Ľ. Vidová – informovala sa, či bola oslovená domáca kapela Maguranka. 

Mgr. art.  Bielický – kapela je v tom čase na sústredení v Trenčíne, z toho dôvodu nemôžu na 

kanianskych dňoch účinkovať. 

  

 

 

K bodu 10/ Záver 

 

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

účasť a zasadnutie o 20,00  hod.  ukončil. 

 

             

 

Marcel Kuna                                                                                              JUDr. Ján Lacko                                                                                               

overovateľ                                                                                                      overovateľ        

                                                                                                              

 

 Ľudovít Pös                                                                                                 Ing. Ivor Husár 

prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 
 


