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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

21.júna 2017 

________________________________________________________________  

 
 

Prítomní: 10 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: Roman Vážan 

 

Ľudovít Pös – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

 

Občania:  v počte 2   

          
Zasadnutie  obecného zastupiteľstva začalo o 16,30 h so stretnutím na mieste stavby „Cesta nad 

priehradou“. Zhotoviteľ prác v zastúpení p. Staňo a stavbyvedúci informovali poslancov s postupom prác na 

uvedenej stavbe. Zároveň informovali o vynútených investíciách, ktoré neboli pôvodne nacenené, ako zmena 

základov časti stavby medzi lesíkom a amfiteátrom, spevnenie časti brehu kameňmi z dôvodu erózie, 

spevnenie základov v niektorých úsekoch z dôvodu nestabilného podložia. Poslanci boli informovaní 

o zmene vrchnej vrstvy, kde bude ešte násyp frakcie 0/63, valcovaný polosuchý  betón a vrchná vrstva 

betónu 18 cm kladený finišérom. Poslanci sa informovali na odpočívadlá (2 + lavičky a smetné koše), obzreli 

si plochu u kde má byť workoutové ihrisko. Staviteľ  informoval   o niektorých prekážkach, ktoré sa pri 

výstavbe vyskytli. Roman Vážan sa pýtal na hranice cesta a vyjadril sa že je postavená na súkromných 

pozemkoch, čo stavbyvedúci odmietol. 

 Zasadnutie OZ pokračovalo v jedálničke Domu kultúry, ktoré 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 10, 

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 záverečného účtu obce Kanianka za rok 2016. 

5. Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu obce Kanianka č. 2 a 3 za rok 2017. 

6. Prerokovanie a schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017. 

7. Prerokovanie a schválenie zápisu do kroniky obce Kanianka za rok 2016. 

8. Prenájom, prevody, kúpa majetku obce. 

9. Rôzne.      

10. Diskusia. 

11. Záver 

 

 

UZNESENIE č.  291/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  21.6.2017 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0           Proti:  0 
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UZNESENIE č. 292/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Ľuboš Lipovský 

Ivana Rybanská 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

 

 

 

 

Starosta obce informoval o priebehu  slávnostného otvorení nového parkoviska na ulici Nová pri dome 597. 

Boli rozšírené stojiská na kontajnery pri  dome Nová 597 a budujú sa pri bytovom dome Nová 600. 

Informoval, že žiadatelia na parkovacie miesta boli uspokojení, zároveň že pri spustení prázdneho krídla 

priľahlej budovy bývalej MŠ bude potrebné 9 miest vrátiť obci, nakoľko vyhláška požaduje mať aj 

parkovacie miesta k bytovým priestorom, ktoré tam majú vzniknúť. 

Ďalej informoval o úlohe z OZ vypracovať štúdii na využitie bývalej Materskej školy na výstavbu 

malometrážnych bytov pre starších občanov spolu s vývarovňou. 

Informoval, že  výstavba „Cesty nad priehradou“ nezasahuje do majetku - pozemkov občanov a že z dôvodu 

prác naviac sa cena zvýši oproti pôvodnej zmluve. Informoval o požiadavke povodia odviesť dažďové 

a podzemné vody zo stavby až do priehrady, čo nebolo súčasťou projektu. V mesiaci júl by mala byť cesta 

nad priehradou spustená do prevádzky. 

V októbri 2017 je predpoklad odovzdať do prevádzky kultúrny dom v hornej časti obce. Exteriér je 

ukončený, v súčasnosti je všetok interiér rozobratý a pokračujú stavebné práce. Potreba naviac sú 

hydroizolačné injektáže základov. Obec nemá v rozpočte 2017 potrebné zdroje na úhradu rekonštrukcie 

interiéru, preto súťaž bude postavená tak, že dielo sa vyplatí až v roku 2018. 

Obec podala dva projekty a to na opravu povrchu multifunkčného ihriska s umelou trávou a na nákup 

kompostérov. Ďalej obec plánuje výmenu strechy v novej spoločenskej miestnosti a zateplenie časti Domu 

kultúry v sídlisku. V súčasnosti je  strecha v havarijnom stave, v prípade prívalových dažďov zateká do 

novej sály a kondenzuje vlhkosť. Obec zadala projekt na  rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice - výmena okien, 

zateplenie, a požiadala o pridelenie požiarného vozidla z MV SR.  

Občanom v bezprostrednej blízkosti – za   Požiarnou zbrojnicou budú ponúknuté na odpredaj pozemky, aby 

bola táto časť vysporiadaná a zarovnaná. 

Starosta ďalej informoval, že boli vyspravené výtlky na cestách. Upozornil na havarijný stav stekania vody 

pri prívalových dažďoch po komunikácii pri cintoríne, kde je zapchaté potrubie od lesa po cintorín a voda 

steká aj z lesa v k.ú. Poruba. 

Ďalej prebieha úprava komunikácie v zákrute blízko pohostinstva Nemčík – spevnenie krajnice, pokládka 

odvodňovacej rúry, zásyp, následne zábrana. VÚC si na tejto ceste vo svojom majetku zatiaľ nesplnila svoje 

úlohy a nie je úprava dokončená. 

Na ihrisku v novej IBV prebieha navážka zeminy a následné zatrávňovanie dopadových plôch. Ešte tento rok 

je naplánovaná  výmena zastávky pri kostole a osvetlenie cintorína. Dokončuje sa náter osem metrových 

stožiarov lámp a následne výmena výzbroje. 

 

 

 

 

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. 
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UZNESENIE č. 293/2017 

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 :  10             Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

 

K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov. 

 

Neboli žiadne pripomienky ani podnety občanov. Peter Bielický – riaditeľ Dk ozrejmil poslancom situáciu  - 

havarijný stav strechy na Dome kultúry. 

 

K bodu 4/ Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Kanianka za rok 2016 

Poslanci obdržali materiály k záverečnému účtu elektronicky. Nemali žiadne pripomienky. Odborné 

stanovisko k nemu podal hlavný kontrolór obce. 

 

UZNESENIE č. 294/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

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

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2016 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 295/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

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

správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2016 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 296/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2016 bez výhrad 

  

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

UZNESENIE č. 297/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia  § 10 ods.3 písm. a) b) a c), a v zmysle § 16 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

- tvorbu rezervného fondu – vo výške    32 728,16 € 

 

Hlasovanie:    Za :     10            Zdržal sa:        0                            Proti:    0 
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K bodu 5/ Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu obce Kanianka č. 2 a 3 za rok 2017. 

 

Materiály k úprave rozpočtu poslanci obdržali elektronicky. Úprava č. 2 prebehla v kompetencii starostu 

obce. Odborné stanovisko k nemu prečítal  hlavný kontrolór obce. 

    

UZNESENIE č. 298/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

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

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave č.2  k 31.3.2017 . 

 

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

 

UZNESENIE č. 299/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

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

úpravu rozpočtu č. II.A k 31.3.2017 v kompetencii starostu obce 

 

Príjmy: 

bežné príjmy          0,-- €          

kapitálové príjmy         0,-- €     

finančné operácie         0,-- €     

 

úprava č.2        celkove 2 724 340,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky        -2 500,-- €      

kapitálové výdavky         2 500,-- € 

finančné operácie             0   

               

úprava č.2          celkove 2 724 340,-- €  

 

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

 

 

 

Úprava č. 3 je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Odborné stanovisko k nemu prečítal  hlavný kontrolór 

obce. 

 

 

UZNESENIE č. 300/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

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

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave č.3  k 21.6.2017 . 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 301/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e 

 

prevod prostriedkov rezervného fondu do bežného rozpočtu obce na kapitálové výdavky vo výške 32.729,- € 

Hlasovanie:    Za :   10           Zdržal sa: 0                           Proti:  0 
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UZNESENIE č. 302/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu č. III. B k 21.6.2017 

 

Príjmy: 

bežné príjmy          44 470,-- €          

kapitálové príjmy      -138 000,-- €     

finančné operácie         32 729,-- €     

 

úprava č.3          -60 801,-- €     celkove 2 663 539,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky       - 47 429,-- €      

kapitálové výdavky        -13 372,-- € 

finančné operácie             0   

               

úprava č.3             -60 801,-- €   celkove 2 663 539,-- €  

 

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

 

 

K bodu 6/ Prerokovanie a schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

 

Plán práce hlavného kontrolóra bol zverejnený  obvyklým spôsobom. Poslanci ho obdržali elektronicky. 

Doplnenie iných kontrol poslanci nepožadovali, preto bol plán schválený tak, ako bol predložený. 

 

UZNESENIE č. 303/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

plán práce hlavného kontrolóra obce Kanianka na II. polrok 2017 

 

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

 

 K bodu 7/ Prerokovanie a schválenie zápisu do kroniky obce Kanianka za rok 2016. 

 

Zápis do kroniky poslanci obdržali na odkontrolovanie a doplnenie. Po jednotlivých doplnkoch a úpravách 

bol zápis do kroniky za rok 2016 schválený. 

 

 

UZNESENIE č. 304/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zápis do kroniky obce Kanianka za rok 2016 

 

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

 

K bodu 8/ Prenájom, prevody, kúpa majetku obce. 

 

Ľudovít Pos – prednosta OcÚ informoval poslancov so žiadosťou Kataríny Čertíkovej, bytom Sebedražie, 

o žiadosti na odkúpenie nebytových priestorov v podstavanej časti bytového domu na ulici Bojnická cesta, 

ktoré využíva  na prevádzkovanie Kvetinárstva. Poslanci s odpredajom jednohlasne nesúhlasili. 

Ďalej bola prerokovaná žiadosť pána Mokrého, ktorý žiada o zámenu pozemku, nakoľko na pozemku, ktorý 

od obce odkúpil v minulosti je vecné bremeno. Poslanci odporučili prerokovať žiadosť najprv v stavebnej 

komisii. 
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UZNESENIE č. 305/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

zámer odpredaja časti obecnej parcely v k. ú. Kanianka, reg. „C“ č. 1674/5 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 661 m
2
, č. 1674/793 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m

2
 , č. 1674/794 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 51 m
2
, č. 1674/795 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m

2
, všetky v k.ú. 

Kanianka, pre vlastníkov priľahlej nehnuteľnosti – bytového domu č.s. 598 na ulici Nová, vchod č. 

16,18,20,22 v Kanianke, za cenu 5€/m
2
. Dôvodom je žiadosť OSBD Prievidza o odkúpenie časti obecnej 

parcely, ktorá bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve vlastníkov bytov, na ktorej majú postavený 

bytový dom. 

 

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

 

K bodu 9/ Rôzne  
 

Starosta obce oboznámil poslancov, že obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup 

kompostérov. K uvedenému je potrebné schváliť uznesenie na spolufinancovanie obce. 

 

UZNESENIE č. 306/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  v rámci 23. Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na riadiaci orgán Ministerstvo životného 

prostredia SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia so zameraním na špecifický cieľ 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

Názov projektu: „Kompostéry pre obec Kanianka“ 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa obce Kanianka 

z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5 000,00 €.  

 

 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s postupom ukončenia procesu schvaľovania územného plánu obce 

Kanianka. Spracovateľ požaduje z dôvodu registrácie a predloženia územného plánu do Trenčína prijať 

uznesenie, v ktorom budú zahrnuté všetky kroky potrebné k jeho konečnému schváleniu. Toto uznesenie 

bude súčasťou doložky k územnému plánu. 

 

UZNESENIE č. 307/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

l. berie na vedomie:  

1) Návrh ÚPN-O Kanianka, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. 

z. v platnom znení, ktoré vypracoval Ateliér Olympia s.r.o., Wolkrova č. 4, 851 01 Bratislava, Ing. arch. 

Eva Žolnayová, reg. č. 0897 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2016.  

2)  Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 10.05.2017 pod 

číslom OU-TNOVBPI-2017/000834-024/JQ o preskúmaní súladu Návrhu ÚPN-O Kanianka podľa § 25 

ods. 1 zákona č. 50/76 Z. z. v platnom znení.  

 

II. schvaľuje :  

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, dotknutým právnickým, 
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fyzickým osobám a príslušným organizáciám, uplatnených počas prerokúvania návrhu ÚPN-O Kanianka 

obstarávateľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením, 

ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.  

2) Územný plán obce Kanianka, v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré 

vypracoval Ateliér Olympia s.r.o., Wolkrova č. 4, 851 01 Bratislava, Ing. arch. Eva Žolnayová, reg. č. 

0897 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2016. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej 

časti, ktorá je predmetom schválenia formou Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017.  

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce 

Kanianka.  

 

III. ruší :  

1) Uznesenie Okresného národného výboru v Prievidzi č.  37/82 zo dňa 2.4.1982, ktorým bola 

schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPN-SÚ Kanianka. 

2) Uznesenie obecného zastupiteľstva č.  91/1994 zo dňa 10.2.1994, ktorým boli schválené Zmeny 

a doplnky ÚPN-SÚ Kanianka. 

3) Uznesenie obecného zastupiteľstva č.  57/2000 zo dňa 21.9.2000, ktorým boli schválené Zmeny 

a doplnky č. II  ÚPN-SÚ Kanianka. 

4) Uznesenie obecného zastupiteľstva č.  168/2004 zo dňa 29.12.2004, ktorým boli schválené Zmeny 

a doplnky č. III  ÚPN-SÚ Kanianka. 

 

IV. odporúča:  

starostovi obce:  

1) Zabezpečiť dopracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie, uloženie schválenej 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Kanianka v súlade s § 28 stavebného zákona t.j. 

označením dokumentácie schvaľovacou doložkou, uložením na Obecný úrad v Kanianke, na Okresný 

úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne a príslušný stavebný úrad, vyhotovením registračného 

listu, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému ministerstvu.  

 

 

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

 

 

K bodu 10/ Diskusia 

 

Starosta informoval, že projekt realizácie optickej siete  T-Com ktorá mala byť uskutočnená v celej dedine 

a ktorá mala vyriešiť nedostatočnú kapacitu v starej časti obce nebola vedením T-Com schválená z dôvodu 

nízkej návratnosti investície. Pracovníčka spoločnosti navrhla pokládku optického kábla z budovy Ocú cez 

ul. Školská do lokality Obora, čo má uhradiť súkromný investor. Starosta ani poslanci s týmto zámerom 

nesúhlasia nakoľko nerieši potreby občanov obce Kanianka a zároveň by mal negatívny dopad na obecný 

majetok a pozemky v súvislosti s trasovaním. 

Ing. Krakovik – upozornil na napadnutie psa diviakom. V časti IBV sa nachádza  zarastený pozemok, ktorý 

patrí obci,  je nekosený a tu sa diviaky zdržujú. Bolo by potrebné urobiť nejaké opatrenia, aby sa nestalo, že 

diviak napadne aj človeka. Starosta upozornil že v minulosti obec pozemok mulčovala, sú tam aj súkromné 

pozemky a že na pozemok nie je už prístup z dôvodu výstavby p. Sečianskeho a od potoka je prístup tiež 

oplotený súkromným vlastníkom. 

M. Kuna – informoval poslancov, že ho požiadala pani Hanková, ktorej dedo zomrel počas 1. Svetovej 

vojny, či by nebolo vhodné uctiť si pamiatku padlých výstavbou pomníka, resp. pamätnou tabuľou, 

umiestnenou napr,. na požiarnej zbrojnici. 

Starosta obce – po získaní a doložení konkrétnych faktov (presné mená, kde padli, kedy, v akej posádke 

slúžili atď.) nie je problém toto zrealizovať. Vyhľadať fakty a materiály sa podujala pani Mária Biskupičová 

v spolupráci s Marcelom Kunom. 
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Rybanská I.  – informovala, že zbieraním a vyhľadávaní faktov a materiálov padlých v I. svetovej vojne  sa 

zaoberá v rámci projektu pani Lomnická, predsedníčka občianskeho združenia K 2000 v Prievidzi, ktorá by 

mohla byť v tomto nápomocná. 

Vidová Ľ. – upozornila na časté vykrádanie nebytových  priestorov v bytových domoch. Informovala sa či 

kamery, ktoré sú obci nevedia zachytiť poznávaciu značku vozidiel. 

Starosta obce – pripravuje sa rozlúčka s miestnym farárom na 23.6.2017 po svätej omši vo farskej záhrade. 

 

K bodu 11/ Záver 

 

 

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

zasadnutie o 18,45  hod.  ukončil. 

 

             

 

 

Ľuboš Lipovský                                                                                         Ivana Rybanská                                                                                              

overovateľ                                                                                                      overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ľudovít Pös                                                                                                 Ing. Ivor Husár 

prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 

 


