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S T A R O S T A   obce   KANIANKA 
     

 ____________________________________________________________________________ 

 

Č. j. 2341/2017                                                                                         V Kanianke, 7.9.2017  

 

 

 

P O Z V Á N K A     

 

V súlade s ustanovením §-u 13 odst. 2 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

a v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

 

    zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2017 o 17,00 hodine v jedálničke domu kultúry Kanianka s 

nasledovným programom:  

 
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 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 
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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 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Ivor  H u s á r   v.r. 

                                                                                                                         starosta obce  

 

 

 

 

Vyvesené:    25.9.2017          

Zvesené:     


