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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

27.septembra 2017 

________________________________________________________________  

 
 

Prítomní: 10 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: MUDr. Alexander Berkeš 

 

Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

 

Občania:  v počte 3   

          

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 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. Správa o ukončených kontrolách.  

5. Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce 

Kanianka. 

6. Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu obce Kanianka č. 4 za rok 2017. 

7. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Kanianka za rok 2016. 

8. Prerokovanie Monitorovacej správy správu k programovému rozpočtu  obce Kanianka  k 30.06. 

2016. 

9. Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2017. 

10. Prerokovanie žiadosti o dotáciu -  Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR zo 

dňa 17.7.2017 a schválenie spolufinancovania  projektu „Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice 

v obci Kanianka – výmena výplní otvorov“.  

11. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – Výzva na predloženie žiadosti 

o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 

vydanej MŠVV a Š SR zo dňa 31.7.2017 a schválenie spolufinancovania  projektu „Zateplenie 

strechy telocvične Základnej školy Kanianka“. 

12. Informácia o zrušení výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe „podpora 

rozvoja športu na rok 2017“ zo dňa 31.3.2017. 

13. Zrušenie uznesenia č. 288/2017 zo dňa  24.5.2017 o vyčlenení finančných prostriedkov pre žiadosť 

o poskytnutie dotácie v Programe „podpora rozvoja športu na rok 2017“ . 

14. Oznámenie o výpovedi zo strany obce ku dňu 31.10.2017 Eve Špeťkovej z priestorov v objekte DK 

Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP v Kanianke (súčasná Pizzéria Aréna). 

15. Informácia o ukončení nájmu zo strany nájomcu Anny Sidorovej ku dňu  30.11.2017 – súčasný 

Kozmetický salón v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská v Kanianke a o ukončení nájmu 
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zo strany nájomcu Jaroslava Jurkoviča ku dňu 31.12.2017  - súčasný predaj vajec v obytnom bloku 

súp. č. 590 na ulici Bojnická cesta Kanianka. 

16. Prerokovanie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  prízemnom 

podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP v Kanianke (súčasná Pizzéria Aréna) ,  nebytových priestorov 

v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská v Kanianke (súčasný Kozmetický salón) 

, nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá 

predajňa vína) a nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta 

v Kanianke (bývalá predajňa vajec). 

17. Prerokovanie a schválenie podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP 

v Kanianke (súčasná Pizzéria Aréna) ,  nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 589 na 

ulici Školská v Kanianke (súčasný Kozmetický salón),  nebytových priestorov v obytnom bloku súp. 

číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vína)   a nebytových priestorov 

v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vajec). 

18. Schválenie komisie za účelom otvárania obálok a vyhodnotenia verejných súťaží na prenájom 

nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP 

v Kanianke,  nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská v Kanianke  

a nebytových priestorov (predaj vína a predaj vajec)  v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici 

Bojnická cesta v Kanianke. 

19. Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu od 31.8.2017. 

20. Odpredaj  obecných parciel 1674/792, 1674/793, 1674/794 a 1674/795 pre  vlastníkov bytov 

v bytovom dome súp. č. 598  , vchod č. 16, 18, 20 , 22 na ulici Nová Kanianka, v správe  

OSBD Prievidza 

21. Zrušenie uznesení 16/2014 zo dňa 10.12.2014, ktorým bola ustanovená bytová komisia a uznesenia 

242/2016 zo dňa 7.12.2016, ktorým bol doplnený člen bytovej komisie. 

22. Voľba bytovej komisie.    

23. Rôzne.      

24. Diskusia. 

25. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 308/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  27.9.2017 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 309/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Roland Šipoš 

Roman Vážan 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :    10           Zdržal sa:    0                        Proti:  0 
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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. Uviedol, že podľa  rokovacieho poriadku kontrolu plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí vykonáva prednosta OcÚ. Hlavný kontrolór následne vykonáva kontrolu 

uznesení polročne. Starosta je názoru že sa jedná o 2 rozdielne úlohy, pričom poslanci sú oprávnení dávať 

kontrolórovi úlohy. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

 

UZNESENIE č. 310/2017 

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. 

 

Ing. Marta Pernišová – upozornila na prepadnutú cestu na ulici Stará cesta, informovala sa, kedy  sa bude 

opravovať. 

Starosta obce – oprava cesty  je naplánovaná na rok 2018 

 

 

K bodu 4/ Správa o ukončených kontrolách.  

 

Správu o ukončených kontrolách poslanci obdržali elektroniky.  Ing. Krett, hlavný kontroĺór informoval 

poslancov, že ukončená kontrola bola v ZŠ Kanianka. Kontrola bola zameraná na zákon č. 200/2011 Z.z. – 

zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok. Bolo odporučené prijať určité opatrenia, ktoré riaditeľka ZŠ prijala 

a na vyhodnotenie plnenia  má jeden mesiac. Ďalej informoval, že taká istá kontrola je začatá v Dome 

kultúry Kanianka. 

JUDr. Lacko – je známe, že problém zverejňovania je u viacerých subjektov, preto je dobré toto  priebežne 

kontrolovať, aby sa dodržiavali ustanovenia zákona 200/2011 Z.z. 

 

 

K bodu 5/ Prerokovanie a schválenie VZN č. 5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

obce Kanianka. 

 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a poslanci ho obdržali 

elektronicky.  

Starosta obce uviedol, že boli určené plochy na použitie pyrotechniky ako aj čas od kedy do kedy sa môže 

odpaľovať pyrotechnika, aby bol dodržaný nočný kľud. Výnimkou je Silvester, kedy môže byť pyrotechnika 

použitá do 03,00 hodiny. 

JUDr. Lacko – navrhol doplniť VZN v čl. 4, bod 3 o text, „ak podaná žiadosť nespĺňa podmienky tohoto 

VZN“.  Po doplnení poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
 

 

UZNESENIE č. 312/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

VZN č. 5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:    0                        Proti:   0 
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K bodu 6/ Prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu obce Kanianka č. 4 za rok 2017 

 

Ing. Kiššová –ekonóm obce  objasnila poslancom  úpravu rozpočtu, ktorá bola v kompetencii starostu obce. 

Ide o navýšenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základnú školu. 

Starosta obce – informoval o nutnosti nákupu na obstaranie pracovného auta 4x4 na vykonávanie zimnej 

údržby, nakoľko vozidlo Piaggio je v havarijnom stave. Obec žiadala o finančné prostriedky z eurofondov, 

kde sme neboli úspešní. Máme možnosť zakúpiť použitú multikáru s radlicou a sypačom v sume do 8000 €. 

Ďalej starosta obce informoval o vypracovanom projekte na vodorovné dopravné značenie na ul. Nová 597,  

z dôvodu problémov s parkovaním a potrebe jeho financovania. 

  

 

UZNESENIE č. 313/2017  

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

úpravu rozpočtu č. 4 b) obce Kanianka k 14.9.2017 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o                     43. 853,-- €          

kapitálové príjmy              0,-- €     

finančné operácie              0,-- €     

 

úprava č.4       43.853,- €     celkove 2. 707. 392,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšené o                          43. 853,-- €      

kapitálové výdavky                0,-- € 

finančné operácie                0,-- €   

               

úprava č.4        43.853,-- €   celkove  2. 707. 392,-- €  

 

 

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

 

 

K bodu 7/ Prerokovanie  Konsolidovanej výročnej správy obce Kanianka za rok 2016 

 

Starosta obce – uvedená správa je veľmi obsiahly materiál, upozornil poslancov na časť týkajúcu sa miezd. 

Štát dvíha platy pedagógom, ale ostatní nepadagogickí pracovníci  budú platení z rozpočtu obce. Správa bola  

overená  nezávislým auditorom a poslanci ju spolu s auditom obdžali   elektronicky. Pani Hollá namietala že 

v správe je stará fotka kaplnky, pred rekonštrukciou. 

 

 

UZNESENIE č. 314/2017  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Konsolidovanú výročnú správu obce Kanianka k 31.12.2016  

  

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 315/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
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Správu nezávislého auditora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok 2016.  

  

 

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

 

 

K bodu 8/ Prerokovanie  Monitorovacej správy k programovému rozpočtu obce Kanianka k 30.6. 

2016 

 

Uvedenú správu obdržali poslanci elektronicky. Táto vychádza z vyhodnotenia programového rozpočtu, je to 

vlastne obraz jeho  plnenia. Jednotliví zamestnanci OcÚ  odovzdali podklady Ing. Kiššovej, ktorá ich 

zosumarizovala. 

 

 

UZNESENIE č. 316/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Kanianka – skutočnosť  k 30.06.2017 

  

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

 

 

 

K bodu 9/ Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2017. 

 

Ing. Kiššová – tak ako každý rok sa vykonáva inventarizácia majetku obce. Poslanci – predsedovia 

inventarizačných komisií  obdržia zoznam majetku. Tento následne  spolu s členmi odkontrolujú a urobia  

fyzickú inventúru majetku obce. 

 

UZNESENIE č. 317/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci 

Kanianka k 31.12.2017 

 

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

 

K bodu 10/ Prerokovanie žiadosti o dotáciu -  Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného 

zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly MV SR zo dňa 17.7.2017 a schválenie spolufinancovania  projektu „Rekonštrukcia objektu 

požiarnej zbrojnice v obci Kanianka – výmena výplní otvorov“.  

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec podala žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o pridelenie 

hasičského auta. Ako podklad k žiadosti o dotáciu stačilo čestné vyhlásenie, pre istotu sa toto dáva ešte na 

schválenie poslancom. Ďalej máme záujem o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice, predovšetkým z dôvodu zníženia energetickej náročnosti. Rekonštrukcia v rámci dotácie 

sa týka výmeny okien a dverí, ostatná rekonštrukcia sa bude vykonávať priebežne. 

JUDr. Lacko – schválil, že aj týmto sa obec zaoberá, aby bola naša hasičská jednotka plne vybavená, 

pripravená na prípadný zásah a aj požiarna zbrojnica zrekonštruovaná. 

Starosta obce odporučil poslancom, aby sa prišli niekedy pozrieť na hasičské súťaže. Tieto sú organizované 

na vysokej úrovni. 
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Rybanská I.  – navrhla, aby bol hasičom kúpený ochranný odev na prípadný zásah na likvidáciu osích hniezd 

a podobne. Lebo aj tieto služby si môžu občania žiadať. 

Starosta obce – hasičom boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu obce na výstroj a výzbroj o ktoré si 

požiadali. 

R. Vážan – upozornil, že do obce chodia cvičiť aj iné hasičské zbory z iných dedín a informoval sa, či platia 

za použitú vodu. Ďalej konštatoval, že by mali hasiči vyvíjať  aj brigádnickú činnosť. 

Rybanská I. – myslí si, že uvedená organizácia je najaktívnejšia. Snažia sa robiť brigády, ako aj pomáhať pri 

rôznych kultúrnych akciách. 

Starosta obce – všetci žiadatelia o dotácie z rozpočtu obce majú  v zmluve zakotvené, že  vykonajú 

brigádnickú činnosť. Všetky organizácie si túto úlohu plnia. 

 

 

 

UZNESENIE č. 318/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie Žiadosti o dotáciu  podľa Výzvy č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR zo dňa 17.7.2017 za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcie objektu požiarnej zbrojnice v obci Kanianka – výmena výplní otvorov“  

 

b) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa obce Kanianka vo výške minimálne 5 %  

z celkovej vysúťaženej ceny 

 

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

 

K bodu 11/ Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov – Výzva na predloženie 

žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2017 vydanej MŠVV a Š SR zo dňa 31.7.2017 a schválenie spolufinancovania  projektu „Zateplenie 

strechy telocvične Základnej školy Kanianka“. 

 

 

UZNESENIE č. 319/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017 vydanej MŠVV a Š SR zo dňa 31.7.2017 za účelom  realizácie projektu 

„Zateplenie strechy telocvične Základnej školy Kanianka“ 

b) výšku spoluúčasti žiadateľa obce Kanianka vo výške minimálne 10 %  z poskytnutých finančných 

prostriedkov ministerstvom, ktorá predstavuje sumu 9.250,- € s DPH  uvedenú v žiadosti 

 

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

 

 

 

 

K bodu 12/ Informácia o zrušení výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe 

„podpora rozvoja športu na rok 2017“ zo dňa 31.3.2017. 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že vyhlasovateľ výzvy úrad vlády zrušil výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj športu, k čomu predložil oznámenie. Obec mala žiadosť na výmenu 

umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v základnej škole. 
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UZNESENIE č. 320/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

zrušenie výzvy vyhlasovateľom Úrad vlády SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 zo dňa  31.3.2017. 

 

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

 

 

K bodu 13/ Zrušenie uznesenia č. 288/2017 zo dňa  24.5.2017 o vyčlenení finančných prostriedkov pre 

žiadosť o poskytnutie dotácie v Programe „podpora rozvoja športu na rok 2017“ . 

 

 

 

Nakoľko bola zrušená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj športu a poslanci 

schválili vyčlenenie finančných prostriedkov na výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo 

výške najmenej 5% zo sumy projektu, je potrebné zrušiť aj toto uznesenie. 

 

 

UZNESENIE č. 321/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

r u š í 

 

uznesenie č. 288/2017 zo dňa 24.5.2017 o vyčlenení 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 :    10        Zdržal sa:  0          Proti:  0 

 

K bodu 14/ Oznámenie o výpovedi zo strany obce ku dňu 31.10.2017 Eve Špeťkovej z priestorov 

v objekte DK Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP v Kanianke (súčasná 

Pizzéria Aréna). 

 

Starosta obce -  vzhľadom k tomu, že nájomca objektu Pizzérie bol neplatič, bola daná výpoveď z nájmu. 

Bolo vyvolané rokovanie medzi nájomcom pani Evou Špeťkovou , Vladimírom Špeťkom,  starostom obce 

Kanianka a JUDr. Lackom. Všetky nedoplatky pani Špeťková uhradila.  

P. Špeťko, ako zástupca pani Špeťkovej uviedol, že k neplateniu došlo z dôvodu zdravotných problémov 

jeho ako aj jeho manželky. Prevádzku zverili svojmu synovi, ktorý  jej chod nezvládol. Hneď,  ako sa 

dozvedel o dlhu, tento vyplatil. Požiadal poslancov o šancu ďalej pokračovať v nájme. Má zámysel zveľadiť 

prevádzku a rozšíriť služby o denné menu, poslancom prisľúbil nápravu. 

JUDr. Lacko  zároveň spochybnil platnosť výpovede z nájmu s odôvodnením, že sa jedná o kompetenciu 

zastupiteľstva. Starosta uviedol, že toto zákon výslovne nerieši a že sa bude informovať na prokuratúre. 

 

 

UZNESENIE č. 322/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča 

 

starostovi obce po dohode s nájomcom zobrať späť výpoveď nájomnej zmluvy zo dňa 10.7.2017 danú 

nájomkyni Eve Špeťkovej bytom Bojnická cesta 594/30, Kanianka  

 

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

 

 

UZNESENIE č. 323/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
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splnomocňuje 
 

starostu obce dohodnúť úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 3.7.2012 v znení jej neskorších dodatkov nájomcu 

Evy Špeťkovej, bytom Bojnická cesta 594/30, Kanianka, týkajúcu sa sankcií za neplatenie dohodnutého 

nájomného 

 

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

 

K bodu 15/ Informácia o ukončení nájmu zo strany nájomcu Anny Sidorovej ku dňu  30.11.2017 – 

súčasný Kozmetický salón v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská v Kanianke a o ukončení 

nájmu zo strany nájomcu Jaroslava Jurkoviča ku dňu 31.12.2017  - súčasný predaj vajec v obytnom 

bloku súp. č. 590 na ulici Bojnická cesta Kanianka. 

 

UZNESENIE č. 324/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
 

ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – prevádzkovania kozmetického salónu, v obytnom bloku 

súp. č. 589 na ulici Školská v Kanianke  zo strany nájomcu Anny Sidorovej, ku dňu 30.11.2017 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 325/2017  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
 

ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – prevádzka predaja vajec v obytnom bloku súp. č. 590 na 

ulici Bojnická cesta v Kanianke zo strany nájomcu Jaroslava Jurkoviča ku dňu 31.12.2017   

 

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

 

 

 

K bodu 16/ Prerokovanie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  

prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na ulici SNP v Kanianke (súčasná Pizzéria Aréna) ,  nebytových 

priestorov v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská v Kanianke (súčasný Kozmetický salón),  

nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá 

predajňa vína) a nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta 

v Kanianke (bývalá predajňa vajec). 

 

Z dôvodu, že poslanci súhlasili so späťvzatím výpovede pani Špeťkovej, spôsob prenájmu nebytových 

priestorov v objekte DK bol z bodu programu vyňatý. 

 

UZNESENIE č. 326/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle § 9a bod 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer prenájmu nebytových priestorov  v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici 

Školská v Kanianke (súčasný Kozmetický salón) na základe obchodnej verejnej súťaže 

 

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

 

UZNESENIE č. 327/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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v zmysle § 9a bod 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer prenájmu nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici 

Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vína) a nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 

na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vajec)  na základe obchodnej verejnej súťaže ako jeden 

nebytový priestor 

 

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

 

 

K bodu 17/ Prerokovanie a schválenie podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 

prenájom nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na 

ulici SNP v Kanianke (súčasná Pizzéria Aréna) ,  nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 

589 na ulici Školská v Kanianke (súčasný Kozmetický salón),  nebytových priestorov v obytnom bloku 

súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vína)   a nebytových priestorov 

v obytnom bloku súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vajec). 

 

Aj z tohto bodu bolo vyňaté prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov v objekte DK – Pizzéria Aréna, nakoľko bola späťvzatá výpoveď z nájmu týchto priestorov. 

 

UZNESENIE č. 328/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 589 na 

ulici Školská č. 7 v Kanianke (súčasný Kozmetický salón)  a nebytových priestorov v obytnom bloku súp. 

číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalá predajňa vína) 

 

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

 

 

K bodu 18/ Schválenie komisie za účelom otvárania obálok a vyhodnotenia verejných súťaží na 

prenájom nebytových priestorov v objekte DK Kanianka na  prízemnom podlaží súp. číslo 584/1 na 

ulici SNP v Kanianke,  nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská 

v Kanianke  a nebytových priestorov (predaj vína a predaj vajec)  v obytnom bloku súp. číslo 590 na 

ulici Bojnická cesta v Kanianke 

 

 

UZNESENIE č. 329/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu v zložení: JUDr. Ján Lacko – predseda, Ľuboš Lipovský, Ing. Igor Makeš, Ľubica Vidová, za 

účelom otvárania obálok a vyhodnotenia obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov  

v obytnom bloku súp. číslo 589 na ulici Školská č. 7 v Kanianke  a nebytových priestorov v obytnom bloku 

súp. číslo 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke. 

Komisia následne odprezentuje na OZ ponuky uchádzačov a OZ rozhodne o nájmoch. 

 

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

 

 

 

K bodu 19/ Oznámenie o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu od 31.8.2017. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že  bývalý prednosta p. Ľudovít Pos dovŕši v tomto roku vek odchodu 

na predčasný dôchodok, čo chce využiť. V súčasnosti má zdravotné problémy, t.č.  je práceneschopný. Podal 

výpoveď ku dňu ukončenia PN. Vzdal sa funkcie prednostu. V kompetencii starostu je  zmena štruktúry 

obecného úradu, preto bolo vytvorené jedno nové pracovné miesto - samostatný odborný referent pre 
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vnútornú činnosť sekretariátu. Na miesto prednostu nastúpil do funkcie Ing. Igor Makeš, ktorý sa poslancom 

v krátkosti predstavil. Jeho pracovný pomer je na dobu určitú do 31.12.2018. 

 

UZNESENIE č. 330/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu Kanianka ku dňu 31.8.2017   

 

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

 

 

 

K bodu 20/ Odpredaj  obecných parciel 1674/792, 1674/793, 1674/794 a 1674/795 pre  

vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 598  , vchod č. 16, 18, 20 , 22 na ulici Nová Kanianka, 

v správe  OSBD Prievidza 

 

 

Odpredaj pozemkov predniesol prednosta OcÚ Ing. Makeš. Na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer 

odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané pozemky sú v súlade s ust. Zák.č. 

182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov klasifikované ako priľahlé pozemky k bytovému domu č.s. 598. 

Tieto pozemky požiadali vlastníci nadobudnúť z dôvodu výstavby bezbariérových vstupov. 

 

JUDr. Lacko – zmluvu o odpredaji vyhotovuje, čaká na toto uznesenie 

 

UZNESENIE č. 331/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

V zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e.) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

odpredaj nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností 

pre k.ú. Kanianka, na LV č. 1 a to: 

 

- CKN parc.č. 1674/792 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 661m
2
, 

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

- CKN parc.č. 1674/794 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51m
2
, 

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

 

do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome č.s. 598, zapísaných 

v časti „B“ LV č. 1134 pre k.ú. Kanianka s tým, že každý vlastník bytu nadobudne spoluvlastnícky podiel vo 

výške 1/48-ina vzhľadom k celku a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predmetné pozemky 

sú v súlade s ust. Zák.č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov klasifikované ako prislúchajúce pozemky 

k bytovému domu č.s. 598. Kúpnu cenu za odpredaj predmetných pozemkov Obecné zastupiteľstvo 

stanovuje vo výške 5,-€/m
2
, čo pri prevádzanej výmere pozemkov činí sumu 3.955,- €, slovom 

tritisícdeväťstopäťdesiatpäť Eur, ktorú sa kupujúci zaväzujú uhradiť spoločne a nerozdielne bezhotovostne 

bankovým prevodom na účet predávajúceho a to buď jednorazovo, alebo vo forme splátok, ktorých výška 

bude dohodnutá v kúpnej zmluve. Obecné zastupiteľstvo za tým účelom splnomocňuje starostu obce, aby 

s kupujúcimi vlastníkmi bytov dohodol spôsob zaplatenia kúpnej ceny v kúpnej zmluve.  

 

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

 

 

K bodu 21/ Zrušenie uznesení 16/2014 zo dňa 10.12.2014, ktorým bola ustanovená bytová komisia 

a uznesenia 242/2016 zo dňa 7.12.2016, ktorým bol doplnený člen bytovej komisie. 
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Starosta obce – bývalý prednosta OcÚ bol členom bytovej komisie. Z dôvodu jeho dlhodobej 

práceneschopnosti nebude ďalej členom tejto komisie, preto je potrebné  uznesenie o voľbe členov bytovej 

komisie zrušiť. 

 

UZNESENIE č. 332/2017  

Obecné zastupiteľstvo 

r u š í 

 

uznesenie č. 16/2014  zo dňa 10.12.2014, ktorým boli zvolení členovia bytovej komisie       

 

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

 

 

UZNESENIE č. 333/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 242/2016   zo dňa 7.12.2016 , ktorým bol doplnený člen  bytovej komisie 

 

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

 

K bodu 22/ voľba bytovej komisie 

 

 

Za nového člena do bytovej komisie namiesto Ľ. Posa  bol navrhnutý nový prednosta OcÚ Ing. Igor Makeš. 

 

UZNESENIE č. 334/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

volí 

 

predsedu bytovej komisie Ľuboša Lipovského, tajomníka Ing. Henricha Gajdošecha a členov Ing. Igoar 

Makeša, JUDr. Filipa Štancela, Ivanu Rybanskú 

 

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

 

 

K bodu 23/ Rôzne  
 

Starosta obce – oboznámil poslancov ukončení konkurzu voči spoločnosti Bartolomei finance. JUDr. Lacko 

vysvetlil situáciu týkajúcu sa vzniknutia škody voči obci Kanianka. 

 

 

UZNESENIE č. 335/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

odpis pohľadávky voči spoločnosti Bartolomei Finance, a.s. v konkurze (zrušená), v celkovej sume 

64.764,13 € z dôvodu zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku 

 

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

 

 

JUDr. Štancel – navrhol znenie uznesenia za účelom vymáhaniu vzniknutej pohľadávky obce od bývalého 

starostu obce Kanianka Emila Mendela 

 

 

UZNESENIE č. 336/2017 
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Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce uplatniť všetky právne kroky v súvislosti so škodou, ktorá vznikla obci Kanianka v súvislosti 

s pohľadávkou voči spoločnosti Bartolomei finance a.s. konaním bývalého starostu obce Emila Mendela 

 

Hlasovanie:    Za :   8        Zdržal sa:   2 (Ing. Krakovik, Hollá)                        Proti:   0  

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov s vyhratým sporom so spoločnosťou Kraps-Eurokoral. Obci boli 

priznané všetky trovy konania z tohto sporu. Spor sa týkal pozemkov v lokalite IBV. 

V tomto týždni prebehla oprava rozhlasov. Problémom je rušenie signálu mobilnými operátormi. Obec 

požiada prostredníctvom zhotoviteľa o samostatnú frekvenciu. Vypnutý je rozhlas na IBV, ktorý je najviac 

rušený. 

Ozrejmil poslancom situáciu s p. Uhrínom, ktorý obýva rodinný dom, kde nie je zavedená voda, elektrina ani 

kúrenie. P. Uhrín je neprispôsobivý, odmieta pomoc s umiestnením do sociálneho zariadenia. Bol spísaný 

úradný záznam, ktorý podpísal a v ktorom odmietol pomoc obce pri umiestnení do vhodného zariadenia, 

odmietol podpísať žiadosť na posudok o odkázanosti. 

Informoval o  

- vykonanej údržbe komunikácií - výtlky 

- značení čiar Nová 597 a nový cintorín 

- na Starej ceste pri potoku sa zosúva  cesta, je potrebné spevniť svah a opraviť prepadajúcu sa cestu 

v dôsledku budovania kanalizácie 

- cesta smerom na Lazany – neboli dokončené zábrany čo pravidelne urgujeme,  TSK nemá 

dokončené verejné obstarávanie na opravu cesty v Kanianke 

- pokračuje výkup pozemkov pod chodníkom pred obecným úradom. Z dôvodu, že počas procesu 

výkupu  zomrela majiteľka jedného z pozemkov, tento po nej zdedila jej dcéra, je nutné opraviť 

uznesenie z roku 2012  

 

 

 

UZNESENIE č. 337/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zmenu uznesenia č. 197/2012 na výkup pozemkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania 

vlastníckych vzťahov pod prístupovým chodníkom a priľahlou plochou pred OcÚ Kanianka v sume 3,33 

€/m
2 
nasledovne: 

parc. reg. E  č. 1723/1 orná pôda o celkovej výmere 280 m
2
 a parc. č. 1723/2 TTP o celkovej výmere 63 m

2
 

v k. ú. Kanianka od: Boženy Polákovej, Poruba 386, podiel 1/8-ina; sa mení z dôvodu úmrtia menovanej na 

nového vlastníka parcely Jana Lacková, rod. Poláková, nar. 28.4.1964, trvale bytom Poruba č. 386, ostatná 

časť uznesenia 197/2012 sa nemení 

 

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

 

Starosta obce – obec obdržala výpoveď zo zmluvy od spoločnosti Envipak k 31.12.2017,  ktorá  realizovala 

preplácanie separovaného odpadu. Bude potrebné uzatvoriť zmluvu s inou spoločnosťou,  je predpoklad, že 

obec bude za separovaný odpad doplácať. 

 

 

 

UZNESENIE č. 338/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje 

 

starostu obce Kanianka na zabezpečenie zakúpenia zánovnej multikáry 4 x 4 s nadstavbou a radlicou, za 

účelom zimnej údržby,  kúpno-predajnou zmluvou v obstarávacej cene do 8.000,- € 

 

Hlasovanie:    Za :     10          Zdržal sa:          0                      Proti:  0 
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UZNESENIE č. 339/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

presun finančných prostriedkov  z programu 01 01 18 z položky uvítací monument na novovytvorenú 

položku 04 02 04 multikára do výšky 8.000,- € 

 

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

 

 

 

K bodu 24/ Diskusia 

 

R. Šipoš – upozornil na zlú viditeľnosť kvôli prerasteným stromom a kríkom v úseku cesty  Lesanky po 

zastávku. Bolo by potrebné osadiť zrkadlo, alebo orezať kríky do výšky zvodidiel až po zastávku. 

M. Kuna – informoval sa o možnosti zasielania správ vyhlasovaných miestnym rozhlasom pomocou sms do 

mobilných telefónov.  

Starosta obce – je taká možnosť, ale táto by bola obci spoplatnená. 

Ing. D. Krakovik – upozornil, že na detskom ihrisku sú stále umiestnené tabule „stavenisko“.  Ako je to so 

zastávkou na IBV. Upozornil na naklonený stĺp verejného osvetlenia. Odkopávku pri kladení kábla nedali do 

pôvodného stavu. Na basketbalovom ihrisku je osadená lampa verejného osvetlenia a je zarastená  

ihličnanmi, nevidno ju svietiť, požiadal vybrať poistku z lampy.  

Starosta obce -  ihrisko ešte nie je vybavené dopadovými plochami, v súčasnosti prebieha kontrola 

bezpečnosti na uvedených ihriskách. V rámci dopadových plôch musí vzísť tráva, čo sa pre letné horúčavy 

nestalo. Vysporiadanie pozemkov je dlhodobý proces, nie všetci súhlasia s predajom. 

D. Krakovik – urgoval riešenie zámeny pozemkov p. Mokrého a postup v riešení v zmysle zápisu 

predchádzajúceho OZ.  

Szabo ml. –  načo obec vyhlasuje zámer prenájmu, keď sa to potom nerealizuje? 

Starosta obce – ozrejmil, že obec je povinná zverejniť zámer prenájmu 15 dní pred rokovaním OZ a OcÚ 

pripravil pre OZ alternatívy. 

 

 

K bodu 25/ Záver 

 

 

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

zasadnutie o 20,30  hod.  ukončil. 

 

             

 

 

Roland Šipoš                                                                                                Roman Vážan                                                                                              

overovateľ                                                                                                      overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                           Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 

 


