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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

29. novembra 2017 

________________________________________________________________  

 
Prítomní: 11 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

 

           

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 11, 

čo je 100 % účasť, čím 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 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

Kanianka za školský rok 2016/2017 

5. Prerokovanie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 

školy Kanianka za školský rok 2016/2017 

6. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. V. k 29.11.2017 

7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 6/2017 obce Kanianka o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre 

kalendárny rok 2018. 
8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 7/2017 o dani z nehnuteľností pre rok 2018. 

9. Návrh rozpočtu obce Kanianka na roky 2018,2019,2020. 

10. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  1. polrok 2018. 

12. Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome č. 590 na ulici Bojnická cesta 

Kanianka. 

13. Výkup pozemkov v lokalite vedľa štátnej cesty č. III/51825. 

14. Rôzne.      

15. Diskusia. 

16. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 345/2017          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  29.11.2017 

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 346/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
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návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Dušan Krakovik 

JUDr. Filip Štancel 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení uskutočnil prednosta OcÚ Ing. Igor Makeš. Správa je priložená k zápisnici. 

 

UZNESENIE č. 347/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

K bodu 3/  Pripomienky a podnety občanov. 

 

Neboli žiadne. 

  

 

K bodu 4/  Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

materskej školy Kanianka za školský rok 2016/2017 

 

Poslanci správu obdržali elektronicky. 

JUDr. Lacko – informoval sa aký je záujem  o umiestnenie detí do MŠ, či bude potrebné riešiť priestory. 

Mgr. Bielická – podľa matriky je v obci približne 35 – 36 detí, ktoré by mali navštevovať MŠ. Momentálne 

sú priestory dostačujúce. V prípade potreby včas upozorní nájomcu – Karate klub, aby priestory uvoľnili pre 

potreby MŠ Kanianka. 

 

UZNESENIE č. 348/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Kanianka za školský 

rok 2016/2017 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

K bodu 5/  Prerokovanie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

základnej školy Kanianka za školský rok 2016/2017 
 

 

 

Poslanci správu obdržali elektronicky. Bola schválená radou školy a opravená podľa požiadaviek RŠ. 

Poslanci nemali k tomuto bodu  žiadne pripomienky, ani návrhy. 

 

UZNESENIE č. 349/2017 
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Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy Kanianka za 

školský rok 2016/2017 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

Riaditeľka Základnej školy pozvala poslancov a predstaviteľov obce na vianočnú akadémiu, ktorá sa bude 

konať 4.12.2017 o 17,00 hodine. Vystúpia na nej žiaci základnej školy. 

 

K bodu 6/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. V. k 29.11.2017 

 

K úprave rozpočtu obce si poslanci vypočuli odborné stanovisko hlavného kontrolóra, ako aj správu o 

možnosti poskytnutia úveru, HK konštatoval, že obec môže prijať vyšší úver ako je predpoklad podľa 

rozpočtu. Poslanci odsúhlasili presun v položkách energie medzi jednotlivými programami ako úpravu 

rozpočtu na konci roka z dôvodu, že v decembri sa nebude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Poslanci schválili predčasné splatenie úveru v roku 2017 a navýšenie splátky za rekonštrukciu starého domu 

kultúry nad rámec pôvodného rozpočtu. 

JUDr. Lacko – informoval sa, či  nesplatený zostatok splatíme. 

Starosta obce – obec má zámer vziať nový úver v roku 2018, kedy budú ešte výhodné úrokové  podmienky. 

 

UZNESENIE č. 350/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie    

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave č.5 B  k 29.11.2017 . 

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 351/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  
 

úpravu rozpočtu č. 5 B  k 29.11.2017 v kompetencii OZ 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o        26 452,-- €         

kapitálové príjmy             0,-- €    

finančné operácie             0,-- €    

úprava č. 5 B.  navýšenie  o      26 452,-- € celkove 2 733 844,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky  zníženie o       -12 338,-- €     

kapitálové výdavky  navýšenie o       17 952,-- € 

finančné operácie navýšenie o        20 838,-- €               

úprava č.5 B. navýšenie o         26 452,-- € celkove 2 733 844,-- €  

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 352/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra k možnosti poskytnutia úveru pre obec Kanianka. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:     0                       Proti:  0 
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UZNESENIE č. 353/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

presun  v položkách energie medzi jednotlivými programami ako úpravu rozpočtu obce  na konci roka 2017 

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

 

K bodu 7/  Prerokovanie a schválenie VZN č. 6/2017 obce Kanianka o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na  území obce  

Kanianka pre kalendárny rok 2018. 
 

 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce. Od občanov neprišli  k nemu žiadne pripomienky. Starosta 

obce oboznámil poslancov s niektorými zmenami, ako napr. v dani za verejné priestranstvo – nový parkovací 

systém a pod. Otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

JUDr. Lacko – vyjadril sa k chovu psov v bytoch. Je to nekultúrne a strpčuje to  bývanie obyvateľom 

v bytovom dome. Dal poslanecký návrh zvýšiť daň za psa za chov v byte na 40,- € 

Starosta obce – v rôznych lokalitách sú aj sadzby za psa rôzne. Najvyššia daň za psa je za jeho chov v byte, 

potom v bytovkách na ulici Agátová a nakoniec v rodinnom dome. Neprikláňa s k zvyšovaniu. 

Poslanci hlasovali za poslanecký návrh zvýšenie dane za psa za chov v byte na 40,- € .  10 poslancov bolo za 

a zdržal sa 1 poslanec Marcel Kuna. 

Ďalším problémom sú namontované staré tabule, ktorými si občania označovali parkovacie miesta. Občania 

ich majú stále primontované a pri novom parkovacom systéme by mali byť podľa stanoviska dopravného 

inšpektorátu odstránené.  

Mgr. Škultéty, náčelník  obecnej polície – občania majú zaužívané, že keď majú tabuľu na svojom 

parkovacom mieste, nebude im autom na mieste stáť niekto iný. Preto majú obavu z odmontovania starých 

tabúľ, ale nový systém to už neumožňuje, preto je potrebné ich odstrániť. 

M. Kuna – informoval sa, či sa nemôžu tieto tabuľky dať odstrániť naraz. Mohli by to zamestnanci obce 

postupne odmontovať. 

MUDr. Berkeš – vyjadril názor, či by nebolo vhodné umiestniť na parkovacie miesta zvislé čísla, nakoľko 

čísla na zemi nie je pri napadnutí snehu vidieť. 

 

UZNESENIE č. 354/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

VZN č. 6/2017   obce Kanianka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné 

stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2018 tak, ako bolo predložené na OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:          0                  Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 355/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

že v § 5 ods. 1 časť II – miestne dane, daň za psa sa mení nasledovne: správca dane  na území obce Kanianka 

určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa za kalendárny rok vo výške 40,- € 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa: 0                           Proti:  0 

 

 

K bodu 8/ Prerokovanie a schválenie VZN č. 7/2017 o dani z nehnuteľností pre rok 2018. 

VZN bolo zverejnené na internetovej stránke obce, poslanci  ho obdržali elektronicky. Neboli k nemu žiadne 

pripomienky, preto ho poslanci jednohlasne odsúhlasili. 
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UZNESENIE č. 356/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 

VZN č. 7/2017 obce Kanianka o dani z nehnuteľností pre kalendárny rok 2018. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:        0                    Proti:  0 

 

 

K bodu 9/ Návrh rozpočtu obce Kanianka na roky 2018,2019,2020. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 podal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. 

Konštatoval, že rozpočet bol vypracovaný v súlade s platnými zákonmi. 

JUDr. Lacko – informoval sa na prestrešenie parkoviska, monument obce. 

Starosta obce – prestrešenie parkoviska sa uvažuje na parkovisku pri lekároch. Monument obce v tomto roku 

nebude realizovaný, prechádza do rozpočtu na rok 2018. 

Ďalej sa informoval, či sa neuvažuje o rozšírení kamerového systému. 

Starosta obce – obec sa bude uchádzať o prostriedky z MV SR. Máme jednu neosadenú kameru a nefunguje 

kamera pri MŠ, nakoľko sa opravuje kultúrny dom v hornej časti obce. 

JUDr. Lacko uviedol, že rozpočet je reálne nastavený čo ocenil. 

 

UZNESENIE č. 357/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kanianka na roky 2018-2020 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:     0                       Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 358/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020. 

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 359/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

Programový rozpočet obce na rok 2018 

 

Hlasovanie:    Za :    11          Zdržal sa:     0                       Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 360/2017 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

programový rozpočet obce na roky 2019, 2020 

 

Hlasovanie:    Za :              Zdržal sa:                            Proti:   
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K bodu 10/ Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

 

Správu predniesol  hlavný kontrolór obce. Boli ukončené dve kontroly:   

1. Dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, pri vedení registratúry v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce – v ZŠ Kanianka.  

 

2. Kontrola dodržiavania zákonnej povinnosti v zmysle § 5a a § 5b zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v 

príspevkovej organizácii obce – Dom kultúry Kanianka.  

  

Kontrola v ZŠ bola bez kontrolných zistení a a v Dome kultúry Kontrolovanému subjektu bola 

stanovená lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam najneskôr do 22.11.2017, ktorú kontrolovaný subjekt nevyužil a nepodal písomné námietky 

k zisteným nedostatkom. Kontrolovanému subjektu bola tiež stanovená lehota na predloženie 

písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku najneskôr do 31.12.2017, proti ktorej kontrolovaný subjekt tiež nenamietal. 
 

UZNESENIE č. 361/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách. 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 

K bodu 11/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  1. polrok 2018. 

 

Plán práce hlavného kontrolóra bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce. Neboli 

k nemu vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, preto ho poslanci jednohlasne schválili. 

 

UZNESENIE č. 362/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 

plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:         0                   Proti:  0 

 

K bodu 12/ Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome č. 590 na ulici Bojnická 

cesta Kanianka. 

 

Ing.  Makeš – prednosta OcÚ oboznámil poslancov so žiadosťou pani Moniky Hársovej o ukončenie nájmu 

nebytových priestorov na ulici Bojnická cesta 590 – bývalý salón pre psov k 31.12.2017. Z uvedeného 

dôvodu je potrebné zverejniť zámer prenájmu týchto priestorov, ako aj podmienky verejnej obchodnej 

súťaže a komisiu na   vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory 

v bytových domoch vo vlastníctve obce. 

JUDr. Lacko vysvetlil zákon o majetku obcí kedy obec musí prenájom nebytových priestorov riešiť  buď 

obchodnou verejnou súťažou alebo podľa osobitného zreteľa. 

R. Vážan – vyjadril nesúhlas s vytvorením komisie na vyhodnotenie ponúk a s tým, aby na základe 

odporúčania komisie mohol starosta obce podpísať nájomnú zmluvu s vybratým uchádzačom. 

JUDr. Lacko opätovne vysvetlil, že je nutné postupovať podľa zákona a tento návrh je v súlade so zákonom. 

Ing. Krakovik – navrhol do komisie ešte jedného člena, aby bol nepárny počet z dôvodu hlasovania. 

Poslanci navrhli do komisie na otváranie obálok pána Rolanda Šipoša. 

UZNESENIE č.363/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
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berie na vedomie 
 

ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – prevádzkovanie predajne chovateľských potrieb a salónu 

pre psov, v obytnom bloku súp. č. 590  (U-3) na ulici Bojnická cesta v Kanianke  zo strany nájomcu Moniky 

Hársovej, rod. Obžutovej ku dňu 31.12.2017. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 
 

UZNESENIE č. 364/2017 

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 590 (U-3) 

orientačné číslo 39, miestnosť pre mopedy bicykle na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalý salón pre 

psov) na základe obchodnej verejnej súťaže . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0                       Proti:   0 

 

UZNESENIE č.365 /2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v obytnom bloku súp. číslo 590 ( 

U-3) orientačné číslo 39, miestnosť pre mopedy bicykle na ulici Bojnická cesta v Kanianke (bývalý salón pre 

psov). 

 

Hlasovanie:    Za :     11         Zdržal sa:       0                    Proti:   0 

 

UZNESENIE č.366/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu na vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory v bytových 

domoch vo vlastníctve obce v zložení: JUDr. Ján Lacko - predseda, Ľuboš Lipovský , Ľubica Vidová, Ing. 

Igor Makeš, Roland Šipoš. Na základe odporúčania komisie môže starosta obce podpísať nájomnú zmluvu 

s vybratým uchádzačom. 

 

Hlasovanie:    Za :  10            Zdržal sa:    0                       Proti:   1 (R. Vážan) 

 

 

K bodu 13/ Výkup pozemkov v lokalite vedľa štátnej cesty č. III/51825. 

 

Ing. Makeš – prednosta OcÚ ozrejmil poslancom situáciu ohľadne odkúpenia pozemkov v lokalite vedľa 

štátnej cesty smerom na Lazany. 

 

UZNESENIE č. 367/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v rámci majetko-právneho  vysporiadania pozemkov výkup parciel reg. „E“ v k.ú. Kanianka od pôvodných 

vlastníkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov v lokalite vedľa 

štátnej cesty č. III/51825 smerom na Lazany, v zmysle uznesenia OZ č. 382/2013   v sume 1 €/m
2 

nasledovne: 

- parc. reg. E  č. 432 - orná pôda o celkovej výmere 28 m
2
 a parc. reg. E  č. 433/2 – orná pôda 

o celkovej výmere 3 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 15/120, parc. reg. „E“ č. 370 – orná pôda o celkovej 
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výmere 48 m2 v k.ú. Kanianka podiel ¼ ina  od: Ing. Petra Važana , nar. 1.7.1943, trvale bytom 

Košovská 553/36, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 444 - orná pôda o celkovej výmere 33 m
2
 a parc. reg. E  č. 445 – orná pôda o celkovej 

výmere 14 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 5/30, od: Lýdie Matiašovej rod. Važanovej, nar. 11.9.1950, 

trvale bytom Dlhá 373/44 , Staré mesto, 97101 Prievidza I.   

- parc. reg. E  č. 444 - orná pôda o celkovej výmere 33 m
2
 a parc. reg. E  č. 445 – orná pôda o celkovej 

výmere 14 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 5/30, od JUDr. Jána Lacka, nar. 21.11.1956, trvale bytom 

Bojnická cesta 594/28, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 452 - orná pôda o celkovej výmere 20 m
2
 a parc. reg. E  č. 453 – orná pôda o celkovej 

výmere 6 m
2
 v k. ú. Kanianka, v celosti, od: Márie Markovej, rod. Hankovej, nar. 14.7.1934, trvale 

bytom Bojnická cesta 131/3, 9712 107 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 434 - orná pôda o celkovej výmere 7 m
2
 a parc. reg. E  č. 435 – orná pôda o celkovej 

výmere 29 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 1/18, od: Jána Letavaja, nar. 18.9.1939, trvale bytom 

Športová 191/8, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 458 - orná pôda o celkovej výmere 6 m
2
 a parc. reg. E  č. 459 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 1/4, a parc. reg. E  č. 480 – orná pôda o celkovej výmere 4 m

2
 

v k. ú. Kanianka, podiel 1/12, od Jany Grolmusovej, rod. Pekárovej, nar. 7.9. 1971, trvale bytom 

Záhradná 101/9, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 456 - orná pôda o celkovej výmere 23 m
2
 a parc. reg. E  č. 457 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 5/8, od: Filomény Markovej, rod. Gromovej, nar. 23.1.1946, 

trvale bytom Lipová 154/31, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 397 - orná pôda o celkovej výmere 1 m
2
 , parc. reg. E  č. 398 – orná pôda o celkovej 

výmere 1 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel ½, parc. reg. E č. 458 - orná pôda o celkovej výmere 6 m

2
 

a parc. reg. E  č. 459 – orná pôda o celkovej výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka v podiele ¼ od: 

Jaroslava Šagáta, nar. 31.5.1954, trvale bytom Záhradná 110/14, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 448 - orná pôda o celkovej výmere 32 m
2
 a parc. reg. E  č. 449 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 1/24, od: Milana Hanáčeka, nar. 24.2.1967, trvale bytom 

Bojnická cesta 591/53, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 414 - orná pôda o celkovej výmere 3 m
2
 podiel 18/108, parc. reg. E  č. 413 - orná 

pôda o celkovej výmere 2 m
2
 podiel 18/108 , parc. reg. E  č. 409 - orná pôda o celkovej výmere 5 m

2
 

podiel 1/4 od: Ing. Igora Makeša, nar. 15.10.1963,  trvale bytom Pod vinicou 365/4, 972 17 

Kanianka 

- parc. reg. E  č. 478 - orná pôda o celkovej výmere 16 m
2
 podiel 1/2, parc. reg. E  č. 428 - orná pôda 

o celkovej výmere 14 m
2
 a parc. reg. E  č. 429 - orná pôda o celkovej výmere 3 m

2
 podiel 3/8, parc. 

reg. E  č. 456 - orná pôda o celkovej výmere 23 m
2
 , parc. č. 457 – orná pôda o výmere 13 m2 v 

podiele 1/8 v k.ú. Kanianka od: Marty Valachovej, rod. Markovej, nar. 17.12.1954,  trvale bytom 

972 11 Poruba č. 106   

- parc. reg. E  č. 480 - orná pôda o celkovej výmere 4 m
2
 v podiele 5/24 a parc. reg. E  č. 458 – orná 

pôda o celkovej výmere 6 m
2
 a parc. reg. E  č. 459 – orná pôda, o celkovej výmere 13 m2 v k. ú. 

Kanianka, podiel 1/8, v k.ú. Kanianka od: MUDr. Milana Marku, nar. 4.3.1955, trvale bytom 972 11 

Poruba č. 348 

- parc. reg. E  č. 450 - orná pôda o celkovej výmere 12 m
2
 a parc. reg. E  č. 451 – orná pôda o celkovej 

výmere 29 m
2
  , podiel 1/6, parc. reg. E  č. 368/2 – orná pôda o celkovej výmere 14 m

2
  , v k. ú. 

Kanianka, podiel 1/2 od: Ľubice Korcovej, rod. Hankovej , nar. 12.3.1968, trvale bytom Bojnická 

cesta 594/32,  972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 454 - orná pôda o celkovej výmere 8 m
2
 a parc. reg. E č.  455 – orná pôda o celkovej 

výmere 16 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 1/10, od: Gabriely Škultétyovej, rod. Poliakovej, nar. 

27.3.1970,  trvale bytom Hlavná 346/127, 972 11 Lazany 
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- parc. reg. E  č. 450 - orná pôda o celkovej výmere 12 m
2
 a parc. reg. E č.  451 – orná pôda o celkovej 

výmere 29 m
2
 v k. ú. Kanianka, podiel 7/12, od: Janky Hajnikovej rod. Vážanovej, nar. 11.6.1957, 

trvale bytom Lazianska cesta 5/5, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 440 - orná pôda o celkovej výmere 16 m
2
 a parc. reg. E č.  441 – orná pôda o celkovej 

výmere 5 m
2
 v k. ú. Kanianka, v celosti, od: Štefana Homolu, nar. 24.7.1957 a Viery Homolovej, 

rod. Pernišovej, nar. 25.1.1959, obaja trvale bytom Nová 597/3, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 454 - orná pôda o celkovej výmere 8 m
2
 a parc. reg. E č.  455 – orná pôda o celkovej 

výmere 16 m
2
 v k. ú. Kanianka, v podiele 1/10, od: Ivana Poliaka, nar. 22.5.1942, trvale bytom 

Hlavná 58/52, 972 11 Lazany 

- parc. reg. E  č. 448 - orná pôda o celkovej výmere 32 m
2
 a parc. reg. E č.  449 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, v podiele 1/24, od: Kvetoslavy Stašjakovej, rod. Hanáčekovej, nar. 

18.1.1970,  trvale bytom J.M. Hurbana 829/15, 971 01 Prievidza  

- parc. reg. E  č. 465- orná pôda o celkovej výmere 3 m
2
 v celosti, parc. reg. E  č. 467- orná pôda 

o celkovej výmere 4 m
2
 v celosti, parc. reg. E  č. 468- orná pôda o celkovej výmere 7 m

2
 v celosti, 

parc. reg. E  č. 534- orná pôda o celkovej výmere 4 m
2
 v celosti a  parc. reg. E  č. 537 orná pôda 

o celkovej výmere 4 m
2
 v celosti a  parc. reg. E  č. 377 – orná pôda o celkovej výmere 10 m

2
 v k. ú. 

Kanianka  v podiele 2/24 a 4/216, od: Olivera Baláža, nar. 22.8.1964, Šípkova 179/8, 972 17 

Kanianka 

- parc. reg. E  č. 448 orná pôda o celkovej výmere 32 m
2
 a parc. reg. E č.  449 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, v podiele 1/24, od: Gabriely Miklošovej, rod. Hanáčekovej, nar. 

18.12.1975, trvale bytom Nová 600/25, 972 17 Kanianka 

- parc. reg. E  č. 458 orná pôda o celkovej výmere 6 m
2
 a parc. reg. E č.  459 – orná pôda o celkovej 

výmere 13 m
2
 v k. ú. Kanianka, v podiele 1/4, od: Štefana Pekára, nar. 12.12.1965, trvale bytom 

Bojnická cesta 129/7, 972 17 Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:   0                Proti:   0 

 

 

 

K bodu 14/ Rôzne.    

 

Ing. Makeš – prednosta OcÚ - informoval poslancov o verejnej obchodnej súťaži na nebytové priestory na 

ulici Školská. Do súťaže sa prihlásila jedna záujemkyňa, ktorá splnila všetky podmienky OVS, preto komisia 

odporučila  dať záujemkyni priestory  na prenájom. Poslanci uvedené odsúhlasili. 

 

UZNESENIE č . 368/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s § 9a) ods. 1písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenájom nebytového  priestoru   

nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického podlažia v obytnom bloku 589/7 na ulici Školská 

(miestnosť sušiarne a mopedov) v Kanianke , v celkovej výmere 30 m
2
, Bronislave Šimkovej, nar. 19.2.1978 

trvale bytom Bojnická cesta 594/26, 972 17 Kanianka, v cene 17 €/m2/rok,   za účelom využitia ako 

skladové priestory. 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:     0         Proti:   0 

 

 

Starosta obce – v rámci ÚPN obce Kanianka bol zásek pod kostolom vyhradený na parkovanie autobusov 

SAD. Z uvedeného dôvodu chceme využiť toto územie pre obec a odkúpiť pozemky od pôvodných 

vlastníkov. 
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UZNESENIE č. 369/2017  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

cenu - 3 €/m
2
 pre výkup pozemkov v k.ú. Kanianka v lokalite odstavnej plochy pre autobusy pri kostole od 

pôvodných vlastníkov v prospech obce. Zároveň sa umožňuje zámena pozemkov s obcou v prípade výmeny 

pôvodných parciel väčších ako 50 m
2
. 

 

Hlasovanie:    Za :   11         Zdržal sa:    0                   Proti:       0        

 

 

Ing. Makeš – prednosta OcÚ, oboznámil poslancov so zámerom prevodu vlastníctva obecného majetku  

formou zámeny medzi obcou Kanianka a pánom Mokrým  z dôvodu, že cez pozemok p. Mokrého  prechádza 

vecné bremeno. K uvedenej problematike zasadala aj stavebná komisia, ktorá ponúkla pánovi Mokrému 

možnosť odpredaja pozemku.  P. Mokrý trvá na zámene pôvodného pozemku. 

 

 

UZNESENIE č. 370/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  zámer prevodu vlastníctva obecného 

majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 

medzi obcou Kanianka a pánom Petrom Mokrým s manž. Žanetou.  

Do majetku obce Kanianka  prejde parc. reg. „C“ č. 2120/4 – trvalé trávne porasty o výmere 460 m
2
. Do 

majetku pána Petra Mokrého, nar. 12.2. 1980 s manž. Žanetou Mokrou , rod. Vreckovou ,  nar. 7.3.1978, 

obaja trvale bytom Seč. č. 8, 972 26 Nitrianske Rudno , prejde časť  pozemku parc. reg. „C“ č. 2104/1 – 

trvalé trávne porasty  o výmere 460 m2, ktorý je vo vlastníctve obce Kanianka na základe GP odsúhlaseného 

obcou Kanianka,  za podmienky, že v prípade, ak pán Peter Mokrý rozhodne odpredať pozemok, bude mať 

na kúpu tejto parcely predkupné právo obec Kanianka. Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov 

vrátane GP hradí žiadateľ.   

 

Hlasovanie:    Za :  10              Zdržal sa:      1 (R. Vážan)             Proti:  0  

 

Starosta obce – oboznámil poslancov so žiadosťou PharmDr. Heleny Komiskovej  o vypracovanie Dodatku 

k nájomnej zmluve, nakoľko dochádza k transformácii formy podnikania zo súkromnej podnikateľky na 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným vlastníkom aj štatutárom je Pharm. Dr. Helena 

Komisková. Obec má záujem ponechať v obci lekáreň, preto odporúča dodatok vypracovať. 

 

UZNESENIE č.  371/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa  27.3.2012 a jeho dodatku č. 1 z 28.12.2015 

uzavretými medzi obcou Kanianka ako prenajímateľ a Pharm.  Dr.  Helena Komisková IČO 00627500 ako 

nájomcom, na základe ktorého dochádza k transformácii formy podnikania zo súkromnej podnikateľky na 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným vlastníkom aj štatutárom je Pharm. Dr. Helena 

Komisková , IČO 50962019 s termínom od 1.12.2017 na dobu určitú do 31.12.2027,  na základe žiadosti 

menovanej 

 

Hlasovanie:    Za : 10           Zdržal sa:    1 (JUDr. J. Lacko)                   Proti:     0          

 

 

 

 

 

UZNESENIE č.  372/2017 

Obecné zastupiteľstvo 
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poveruje 

 

Obecný úrad Kanianka na odstránenie parkovacích tabúľ v sídliskovej časti obce 

 

Hlasovanie:    Za : 11           Zdržal sa:  0                     Proti:  0             

 

 

M. Kuna – sa opäť  vrátil  k už schválenému VZN o miestnych daniach a navrhol ešte jednu zmenu a to  

znížiť ročnú sadzbu za psa z dôvodu jeho kastrácie.  Kastrovaný pes je menej hlučný a kľudnejší. Túto 

skutočnosť  je majiteľ povinný preukázať potvrdením veterinárneho lekára.   

R. Vážan – nesúhlasí s uvedeným, nakoľko takýto pes tak isto vykonáva svoje potreby a znečisťuje tak isto 

okolie. 

 

UZNESENIE č.  373/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

VZN č. 8/2017 obce Kanianka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  

drobné stavebné odpady na  území obce  Kanianka pre kalendárny rok 2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 

6/2017 obce Kanianka. V časti II – miestne dane, daň za psa sa dopĺňa  v § 5 ods. 3) nasledovne: 

„§ 5 Sadzba dane za psa  ods. 3/ správca dane znižuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 50% z dôvodu 

kastrácie, na základe predložených dokladov od veterinárneho lekára“.  

 

Hlasovanie:    Za :    10        Zdržal sa:         0              Proti:      1   (R. Vážan)     

 

   

K bodu 15/Diskusia. 

 

Starosta obce – oboznámil poslancov s pozvaním, ktoré obec obdržala od družobnej obce Ruda nad 

Moravou. Návšteva by sa mala  uskutočniť v mesiaci máj 2018. Srdečne sú vítaní všetci poslanci. Budú 

poriadané rôzne súťaže medzi jednotlivými družstvami hasičov, tenistov a pod. 

Ďalej oboznámil poslancov s ďakovným listom, ktorý obed obdržala od pána Floriána Leitmana za ocenenie 

v rámci odovzdávania ceny starostu obce v kategórii odborná žurnalistika. 

Ing. D. Krakovik – informoval sa ako sa pokračuje vo vyhľadávaní občanov obce - hrdinov padlých vo 

vojne. 

M. Kuna – našiel 4 osoby, ktoré by mohli byť uvedené na pamätnej doske. 

Ing. Makeš, prednosta OcÚ informoval o požiadavke občanov ulice Lipovej o opravu lámp verejného 

osvetlenia. 

R. Vážan – opäť upozornil na miestny rozhlas, ktorý v niektorých oblastiach zle počuť. 

Starosta obce – obci bola udelená samostatná frekvencia na vysielanie, pridali sa nové hlásiace „hniezda“, 

rozhlas by mal byť  v dobrom stave. 

Rybanská I . – upozornila taktiež na lampy VO, niektoré nesvietia. 

M. Hollá – informovala sa na žlté čiary pri stredisku sociálnych služieb. 

 

K bodu 16/Záver. 

 

 

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

zasadnutie o 21,30 hod.  ukončil. 

 

             

Ing. Dušan Krakovik                                                                                    JUDr. Filip Štancel                                                                                                 

overovateľ                                                                                                    overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                           Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                             starosta obce 




