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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

13. novembra 2017 

________________________________________________________________  

 
 
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení 3 poslanci: MUDr. Alexander Berkeš, Ing. Dušan Krakovik, JUDr. Filip Štancel 

 

Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

 

  

          

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 18,00 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 8, 

čo je nadpolovičná väčšina  a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.  

 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Schválenie spolufinancovania k žiadosti o NFP na projekt „Kompostéry pre obec Kanianka“. 

4. Prerokovanie uznesenia č. 272/2017. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Záver 

 

 

 

UZNESENIE č. 340/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  13.11.2017 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 341/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Miroslava Hollá  

Marcel Kuna 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Ing. Igora Makeša 
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Hlasovanie:    Za :    8           Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov. 

 

Občania na zasadnutí neboli. 

 

K bodu 3/ Schválenie spolufinancovania k žiadosti o NFP na projekt „Kompostéry pre obec 

Kanianka“. 

 

Starosta obce – oboznámil poslancov, že na základe oznámenia agentúry, ktorá spracovala žiadosť o dotáciu 

z dôvodu potreby navýšenia spoluúčasti k žiadosti o NFP na projekt „Kompostéry pre obec Kanianka“ je 

nutné zmeniť uznesenie č. 306/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 21.6.2017 a následne prijať nové 

uznesenie, ktoré bude zohľadňovať novú výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov. 

 

Ing. Makeš – prednosta OcÚ ozrejmil poslancom situáciu ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na kompostéry pre obec Kanianka. Vzhľadom k tomu, že doterajšia schválená výška spolufinancovania 

z vlastných zdrojov vo výške 5.000 € nezodpovedá 5% spoluúčasti, je potrebné túto čiastku navýšiť na sumu 

minimálne 5.527,50 €, aby žiadosť o NFP na projekt „Kompostéry pre obec Kanianka“ nebola vylúčená.  

Ďalej prednosta oboznámil poslancov, že vysúťažená suma zo zmluvy je 76.500 € s DPH, čo predstavuje 

reálnu spoluúčasť obce  3.825 €.  

 

 

UZNESENIE č. 342/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

r u š í 

 

uznesenie obecného zastupiteľstva v Kanianke  č. 306/2017, zo dňa 21.6.2017 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 343/2017 

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 6 000 €.  

 

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

 

K bodu 4/ Prerokovanie uznesenia č. 272/2017. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Strediska sociálnych služieb Kanianka, n.o.  o možnosti 

kúpy nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bývalej budove materskej školy na ulici Nová 596 

v Kanianke a časti pozemku CKN parc. č. 1674/5, ktoré nezisková organizácia využíva na prevádzkovanie 

sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov. 

Poslanci boli oboznámení s nájomnou zmluvou a dodatkami so SSS, ktorej platnosť je do 31.12.2023. JUDr. 

Lacko uviedol, že v prípade nájmu dlhšieho ako 5 rokov je potrebné zapísať nájomcu do katastra 

nehnuteľností a nájomca je následne povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Upozornil, že prenajatý priestor je 
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súčasťou jednej budovy s inými priestormi a z uvedeného dôvodu odpredaj neodporúča. Upozornil pri 

predaji priestorov na možnosť nedodržania účelu, na ktorý je v súčasnosti priestor prenajatý. Odporučil aj po 

ukončení nájomnej zmluvy uvedený priestor prenajímať za účelom zariadenia sociálnych služieb, prípadne 

vytvoriť vlastné zariadenie sociálnych služieb. Starosta obce ďalej zdôraznil, že pri ďalšom prenájme 

priestorov za týmto účelom, je potrebné do zmluvy zapracovať povinnosť prijatia občanov Kanianky do 

tohto zariadenia bez nároku na sponzorské. 

 

UZNESENIE č. 344/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo   

 

v zmysle schválenej úlohy žiadosť Strediska sociálnych služieb o odkúpenie priestorov, ktoré v súčasnej 

užíva v prenájme. 

 

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

 

 

K bodu 5/ Rôzne  
 

Starosta obce oboznámil poslancov s investičnými akciami na rok 2018, ktoré chce zaradiť do návrhu 

rozpočtu, požiadal poslancov o vyjadrenie k zobratiu úveru vo výške 80.000 € na komunikácie, a o určenie 

priorít investičných akcií. 

Ing. Krett prisľúbil preveriť možnosť čerpania a výšky úveru. 

Rybanská I.   požiadala označiť Dom smútku smerovými tabuľami. 

Starosta obce informoval o havarijnej oprave starej cesty  s predpokladaným nákladom na opravu vo výške 

5.000 € pri dome rodiny Ligasových. Ďalší úsek prepadajúcej sa cesty je pod odbočkou ku škôlka na Starej 

ceste. 

JUDr. Lacko vyslovil požiadavku, aby sa pri výkupe pozemkov od občanov okolo štátnej cesty na Lazany 

vykupovali aj ostatné zostatkové pozemky, rovnako pri záseku pod kostolom. 

 

K bodu 6/ Diskusia 

 

Nebola.  

 

K bodu 7/ Záver 

 

 

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

zasadnutie o 19,30 hod.  ukončil. 

 

             

 

 

Miroslava Hollá                                                                                             Marcel Kuna                                                                                             

overovateľ                                                                                                      overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                           Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                               starosta obce 


