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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

28. februára 2018 

Prítomní: 9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: MUDr. Alexander Berkeš, JUDr. Filip Štancel 

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 9, čo 

je nadpolovičná väčšina, čím je zasadnutie OZ rokovania a uznášania schopné. 

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia s tým, že požiadal o zmenu. Nakoľko o 18,00 hod. sa má 

dostaviť pán Bizoň ohľadne lekárne a požiadal o možnosť rozprávať sa so zastupiteľstvom. Návrh bol 

schválený. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka 

5. Správa - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 10. 2017. 

6. Správa - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 2017 

7. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 6 k 20. 12. 2017. 

8. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 1 na rok 2018. 

9. Schválenie investičného úveru za účelom vybudovania asfaltového povrchu a príslušenstva 

miestnych komunikácií v obci Kanianka. 

10. Schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov pre žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie v Programe „podpora rozvoja športu na 

rok 2018“ Podprogram 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo výške 

najmenej 5% zo sumy projektu. 

11. Prevod správy kultúrneho domu v hornej časti obce. 

12. Zmena cenníka za poskytnutie kultúrneho domu v hornej časti obce. 

13. Prevody majetku obce. 

14. Schválenie projektu „Zberný dvor“. 

15. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách. 

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 

17. Prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra za rok 2017. 

18. Rôzne. 

19. Diskusia. 

20. Záver 

UZNESENIE č. 374/2018 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

program obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 28.2.2018 
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Hlasovanie: Za : 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

UZNESENIE č. 375/2018 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

Miroslava Hollá Ľubica Vidová 

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú 

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

Starosta požiadal návrhovú komisiu aby v zmysle rokovacieho poriadku vždy prečítali schválené 

uznesenie, aby nenastali zmätky. 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení 

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

UZNESENIE č. 376/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

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

K bodu 3/ Pripomienky a podnety občanov. 

Pieš Ján - požiadal o lepšie zverejnenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev aj na vývesnej tabuli pri 

potravinách v hornej časti obce. Uviedol, že v tomto roku budú významné výročia - 100. výročie od 

ukončenia 1. Svetovej vojny. Pri tejto príležitosti požiadal o vybudovanie pamätníka padlým občanom 

obce Kanianka v tejto vojne. 

Starosta obce - obec sa týmto už zaoberal na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Je v záujme obce dať 

pamätník vyhotoviť. Informoval, že poslanec Marcel Kuna sa podujal zistiť mená padlých, v ktorom 

fronte bojovali, kedy a kde zahynuli a podobne. Toto vyhľadávanie je náročné. Zistil, že 13 občanov 

Kanianky bojovalo a zahynulo v 1. svetovej vojne. Starosta obce požiadal o spoluprácu v zisťovaní 

skutočností s občanmi starej časti obce a faktografické podložené informácie. 

K bodu 4/ VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka 
Poslanci návrh VZN obdržali elektronicky. 
Starosta obce - VZN sa každý rok vyhotovuje na základe požiadavky a návrhov škôl. Návrh bol 

prerokovaný na finančnej komisii bez pripomienok 

UZNESENIE č. 377/2018 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na 

území obce Kanianka 
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Hlasovanie: Za : 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

K bodu 5/ Správa - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej 

inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 10. 2017. 

Poslanci správu obdržali elektronicky. Inventarizácia prebieha každý rok, v komisiách pracovali aj 

poslanci. Bude potrebné komisie aktualizovať. L. Lipovský a R. Šipoš upozornili, že vo vyraďovacích 

inventúrnych tabuľkách sú uvádzané zostatkové ceny rovnaké, ako nadobúdacie. Tieto by podľa neho 

mali byť v nulovej hodnote. Navrhol túto skutočnosť preveriť. Prednosta zabezpečí nápravu. 

UZNESENIE č. 378/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Správu - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 10. 2017 

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

UZNESENIE č. 379/2018 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

vyradenie majetku na základe návrhov jednotlivých inventarizačných komisií v zmysle zápisnice o 

zistení neupotrebiteľného majetku zo dňa 29.11.2017. 

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

UZNESENIE č. 380/2018 Obecné zastupiteľstvo u k l a d á 

obecnému úradu vykonať úpravu tabuliek vyraďovaného majetku tak, aby bola udávaná obstarávacia 

aj zostatková cena.  
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Hlasovanie: Za : 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o 

kapitálové príjmy 

finančné operácie 

úprava č. 6 B. navýšenie o 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie o 

kapitálové výdavky navýšenie o 

finančné operácie navýšenie o 
úprava č.6 B. navýšenie o 

29 741,-- € 

0, -- € 

0,-- € 
29 741,-- € celkove 2 763 585,-- € 

28.825,-- € 

0,-- € 

916,-- € 
29 741,-- € celkove 2 763 585,-- € 

Proti: 0 

K bodu 6/ Správa - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 
2017 

Poslanci správu obdržali elektroniky. Odporučili postupovať obdobne ako v predchádzajúcej správe. 

UZNESENIE č. 381/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu - inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 2017 

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

K bodu 7/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 6 k 20. 12. 2017. 

Úpravu rozpočtu poslanci obdržali elektronicky. Táto úprava je v kompetencii starostu. Touto 

úpravou bude rozpočet obce vyrovnaný. 

UZNESENIE č. 382/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 6B k 20. 12. 2017 v kompetencii starostu obce 

Hlasovanie: Za : 9 Zdržal sa: 0 

UZNESENIE č. 383/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 1B k 28. 2. 2018 

Príjmy: 

bežné príjmy poníženie o 

kapitálové príjmy finančné 

operácie navýšenie o úprava č. 1 

B. navýšenie o 

81.904,-- € 

0,-- € 

105.028,-- € 
23.124 ,-- € celkove 2.534.737,-- € 

Výdavky: 

bežné výdavky poníženie o 

kapitálové výdavky navýšenie o 

finančné operácie úprava č.1 B. 

navýšenie o 

63.104,-- € 

86.228,-- € 

0,-- € 23.124 
,-- € celkove 2.534.737,-- € 

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

K bodu 8/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 1 na rok 2018. 

K úprave rozpočtu obce si poslanci vypočuli odborné stanovisko hlavného kontrolóra. 

Úpravu obdržali elektronicky. 

UZNESENIE č. 383/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 1B k 28. 2. 2018 

Príjmy: 

bežné príjmy poníženie o 

kapitálové príjmy finančné 

operácie navýšenie o úprava č. 1 
B. navýšenie o 

81.904,-- € 

0,-- € 

105.028,-- € 
23.124 ,-- € celkove 2.534.737,-- € 

Výdavky: 

bežné výdavky poníženie o 

kapitálové výdavky navýšenie o 

finančné operácie úprava č.1 B. 
navýšenie o 

63.104,-- € 

86.228,-- € 

0,-- € 
23.124 ,-- € celkove 2.534.737,-- € 

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

K bodu 9/ Schválenie investičného úveru za účelom vybudovania asfaltového povrchu a 

príslušenstva miestnych komunikácií v obci Kanianka. 

Poslanci si vypočuli správu o možnosti poskytnutia úveru, HK konštatoval, že obec môže prijať 

požadovaný úver vo vyššej sume, ako je v návrhu. Starosta obce informoval poslancov o 

indikatívnych ponukách VÚB Prievidza, Slovenskej sporiteľne Prievidza a Tatrabanka Prievidza. 
Všetkým bankám išla žiadosť o ponuku písomne, PRIMA BANKA nereflektovala. Predloženú 
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tabuľku pre poslancov spracovala Ing. Kiššová. S jednotlivými ponukami sa poslanci môžu 

oboznámiť. Poslanci schválili vzatie investičného úveru na základe indikatívnej úverovej ponuky 

VÚB a.s. Prievidza, ktorá bola najvýhodnejšia. 

UZNESENIE č. 384/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie investičného úveru vo výške 141 tis. Eur na obdobie 4 rokov 

za účelom vybudovania asfaltového povrchu a príslušenstva v zmysle indikatívnej úverovej ponuky 

od VÚB banka, a.s. Prievidza z 16.2.2018 s fixnou úrokovou sadzbou. 

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

UZNESENIE č. 385/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie investičného úveru vo výške 141 tis. Eur vo forme 

vystavenia vlastnej blankozmenky obce . Zároveň schvaľuje podpísanie dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke uzavretej medzi obcou (Dlžníkom) a bankou VUB , a.s. Prievidza (Veriteľom). 

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

K bodu 10/ Schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov pre žiadosť o poskytnutie dotácie v 

rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie v Programe „podpora rozvoja 

športu na rok 2018“ Podprogram 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo 

výške najmenej 5% zo sumy projektu. 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v ZŠ. Poslanci zobrali na vedomie vyhlásenie 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v 
ZŠ Kanianka a schválili účasť na danom projekte a jeho spolufinancovanie. 

UZNESENIE č. 386/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e, 

aby sa obec uchádzala o dotáciu v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ Podprogram 3- 

výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“, v zmysle výzvy Úradu vlády SR zo dňa 

2.1.2018. 

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

UZNESENIE č. 387/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja 

športu na rok 2018“ Podprogram 3- výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“, kde 

predpokladaná hodnota zákazky je 32.516 € vrátane DPH, pričom v takom prípade by bola spoluúčasť 
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obce rozdiel medzi hodnotou zákazky predpokladanou dotáciou (10-15 tis €) . 

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

UZNESENIE č. 388/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

vyčlenenie finančných prostriedkov pre žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutí dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ Podprogram 3 - 

výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku vo výške najmenej 5% zo sumy projektu. 

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

O 18,00 hodine sa dostavil na rokovanie OZ p. Bizoň, zástupca spoločnosti Dr. Max. 

Starosta obce informoval poslancov, že Obec obdržala upozornenie od pána Juríka (APOTHEKE 

Slovakia a.s.), že obec postupovala pri zmene nájomcu (prenájmu lekárne) v rozpore so zákonom. Z 

uvedeného dôvodu starosta obce rokoval so zástupcom lekárne Dr. Max pánom Bizoňom, požiadal 

poslancov o pridelenie slova pánovi Bizoňovi, aby ozrejmil vzniknutú situáciu a jeho právne 

stanovisko k nej. 

Starosta obce informoval poslancov, že pani Komisková požiadala o zmenu prenajímateľa z fyzickej 

osoby na právnickú osobu. Zriaďovateľom s.r.o. bola pani Komisková. Stále figuruje v obchodnom 

registri jej výpis. 

R. Šipoš - je rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. To, čo sa odsúhlasilo na predchádzajúcom zasadnutí 

prechod z fyzickej osoby na s.r.o. , pod IČO 50962019 , tú firmu pani Komisková kúpila a nezaložila. 

Treba pozrieť výpis z obchodného registra nie aktuálny, ale úplný. Starosta obce - IČO je totožné. R. 

Šipoš povedal, že v úplnom výpise z obchodného registra je napísané, že pani Komisková zobrala tú 

firmu 29.11.2017 a do 28.11.2017 vlastnila danú firmu - Dr.Max 121 s.r.o. Starosta skonštatoval, že 

bola urobená legislatívna chyba tým, že sa pri prenájme nepostupovalo v zmysle osobitného zreteľa. 

Takto isto sa postupovalo aj pri prenájme nebytových priestorov zubára, všeobecného lekára ako aj 

lekárne. Musíme hľadať legislatívny a čistý spôsob, ako odstrániť chyby, ktoré sme urobili. Navrhol 

tri riešenia: 

1. Počkať na stanovisko prokuratúry, 

2. budeme hľadať možnosť výpovede z prenájmu z terajším nájomcom nebytových priestorov, 

3. budeme rokovať o zvýšení nájmu. 

Starosta obce požiadal o stanovisko pána Bizoňa. Vyjadril presvedčenie firmy Dr. Max, že platnosť 

dodatku po právnej stránke je v poriadku, informoval poslancov že firma už investovala do 

nehnuteľného majetku obce cca 10.000,- € , za ktoré nepožaduje žiadnu kompenzáciu. Zároveň 

prejavil ochotu firmy k spoločnému jednaniu k odstráneniu legislatívnych nedostatkov. 

Starosta na základe rokovaní a pripomienok poslancov vyrokoval s firmou Dr. Max zvýšenie nájmu. 

Skonštatoval, že aj keď nebola situácia na trhu s lekárňami dobrá, keď bola kríza, pani Komisková 

udržala prevádzku lekárne v Kanianke a zároveň nikto iný neprejavil záujem o prevádzku lekárne v 

Kanianke. Rovnako upozornil, že keď obec vyhlásila súťaž na prenájom nebytových priestorov, 

žiadna iná lekáreň sa neuchádzala Navrhol nedostatky odstrániť v zmysle predloženého návrhu 

uznesenia. 

Ján Lacko uviedol že upozorňoval, že nie je možná transformácia z fyzickej osoby na právnickú 

osobu. Musíme dodržať zákon o majetku obcí. Upozornil, že to môže byť neplatný právny úkon. 

Navrhol vzájomnou dohodou ukončenie nájomného vzťahu a súčasne nájsť dôvody osobitného 

zreteľa, na základe ktorých by pokračoval nájomný vzťah. Pán Bizoň sa vyjadril, že firma nesúhlasí s 

ukončením nájomného vzťahu a sú presvedčení o platnosti nájomnej zmluvy. 

JUDr. Lacko navrhol počkať v prípade podnetu na prokuratúru. Zároveň neodporučil schváliť 
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navrhnuté uznesenie. Starosta sa s týmto návrhom nestotožnil a vidí ho ako odstránenie nedostatku 

pričom uviedol, že prokuratúra takúto opravu v minulosti akceptovala. JUDr. Lacko uviedol, že 

nechce aby sme urobili ďalšiu chybu. 

Roland Šipoš navrhol prijať odporúčajúce uznesenie pre starostu na podpísanie dodatku k zmluve , 

kde by sa navýšilo nájomné na sumu 35,- EUR/ m
2
 , ktoré navrhol p. Bizoň. JUDr. Lacko namietol , že 

uzavretie takéhoto dodatku je plne v kompetencii starostu obce a preto nemá zmysel takéto 

odporúčajúce uznesenie a stačí , keď sa dohodne starosta obce Ing. Husár s p. Bizoňom na stretnutí , 

kde následne podpíšu nový dodatok s dohodnutou sumou 35,- EUR/ m
2
 . 

Starosta navrhol prijať nasledovné uznesenie. 

UZNESENIE č. 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pokračovanie prevádzkovania lekárne, zámer prenájmu nebytových priestorov, 

nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v stavbe “Združený objekt zdravotného strediska 

a obecného úradu“ s prideleným súpisným číslom 583 na ulici SNP v Kanianke, postavenej na 

parcele reg. „C“ č. 1674/401v k.ú. Kanianka, zapísanej na LV č. 1. Nebytové priestory pozostávajú 

z nasledovných miestností: 

výdaj liekov 40,36 m
2
 

prípravovňa 11,01 m
2
 

umyváreň 8,65 m
2
 

chodba 11,98 m
2
 

2 

kancelária vedúceho lekárnika 12,42 m 
2 

zadný vstup 11,6 m 

WC 2,47 m
2
 

2 

miestnosť pre upratovačku 2,47 m rampa vrátane 

podielu na spoločných priestoroch o celkovej 

výmere 120,52 m
2 

minimálne za cenu 35 €/m
2
 

v prospech Lekáreň Kanianka s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 50962019. 

Poslanci k navrhovanému bodu neprijali uznesenie. Proti predloženému návrhu hlasovalo 9 

poslancov. 

Starosta sa opýtal, či vo veci lekární chcú poslanci prijať ešte nejaké uznesenie, pričom žiaden návrh 

nepadol. 

K bodu 11/ Prevod správy kultúrneho domu v hornej časti obce. 

Starosta obce informoval poslancov o otvorení rekonštruovaného kultúrneho domu v hornej časti 

obce, na ktoré boli poslanci pozvaní. V rámci činností jednotlivých inštitúcií obce patria kultúrne 

ustanovizne pod Dom kultúry Kanianka príspevková organizácia. Z uvedeného dôvodu navrhol zveriť 

do správy kultúrny dom na ulici Stará cesta 35/13, Kanianka príspevkovej organizácii Dom kultúry 

Kanianka v termíne od 1.3.2018. JUDr. Lacko navrhol špecifikovať majetok, ktorý obec dá do správy 

a bližšie podmienky prenájmu upraviť v zmluve o zverení majetku do správy s termínom od 1.4.2018. 

Poslanci poverili JUDr. Jána Lacka a Petra Bielického, Dis. art vypracovaním návrhu zmluvy o správe 

kultúrneho domu. 

UZNESENIE č. 389/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 



9 

 

v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverenie do správy kultúrny dom 

na ulici Stará cesta 35/13, 972 17 Kanianka na parcelách č.164, 165/4, 214/2, 166, 156/6, 165/5, 

všetky v reg. „E“ v k. ú. Kanianka pozostávajúci z hnuteľného a nehnuteľného majetku uvedeného v 

inventarizačnom súpise k 28.2.2018 príspevkovej organizácii „Dom kultúry Kanianka“, SNP 584/3, 

972 17 Kanianka v termíne od 1.4.2018 s tým, že bližšie podmienky budú upravené v zmluve o 

zverení tohto majetku do správy. 

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

UZNESENIE č. 390/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

zástupcu starostu obce JUDr. Jána Lacka a štatutára príspevkovej organizácie Dom kultúry Kanianka, 

Petra Bielického Dis.art, na vypracovanie návrhu zmluvy o správe kultúrneho domu na ulici Stará 

cesta 35/13, 972 17 Kanianka k termínu 31.3.2018 

Hlasovanie: Za : 7 Zdržal sa: 2 (JUDr. Lacko, R. Vážan) Proti: 0 

K bodu 12/ Zmena cenníka za poskytnutie kultúrneho domu v hornej časti obce 

Starosta obce informoval poslancov, že riaditeľ DK Peter Bielický predložil vypracovaný nový cenník 

na poskytovanie služieb v novom kultúrnom dome. Poslanci boli informovaní o podmienkach zákona 

o rozpočtových pravidlách a zákona o cenách s intrerpretáciou čo je cena obvyklá, ako sa tvorí a aký je 

postup ak je činnosť v strate. Poslanci boli informovaní, že podľa ekonomických ukazovateľov napr. z 

roku 2013 bol príjem za starý DK z energií a nájmu 1514 € a výdaje na energie 2937 €. K tomu 1/3 

mzdy zamestnankyne starajúcej sa o priestory boli s odvodmi 2666 €, služby 220 €, 1/3 stravného 

155,6 € a k tomu aj materiál, teda obec niekoľko násobne dotovala prevádzku. Starosta ozrejmil, že 

náklady na zamestnanca bude riešiť obec po určitú dobu prostredníctvom svojej zamestnankyne. 

Zároveň že rozpočet- prostriedky na výdavky presunie na DK pri zmene rozpočtu k 30.6.2018. Podľa 

skutočných nákladov sa ceny môžu korigovať. Ján Lacko sa vyjadril, že schvaľovanie cien môže byť 

aj v kompetencii DK alebo aj poslancov. Cenník mali poslanci odoslaný elektronicky, po malej úprave 

bol schválený nasledovne: 

UZNESENIE č. 391/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

zmenu cenníka za služby v kultúrnom dome v hornej časti obce Kanianka nasledovne: 

24 hodín (celodenná akcia) - za sálu 100,- € (svadba, ples a podobne) 

Hodinová sadzba - za sálu 15- €/ hodina (menšie rodinné akcie, kar a podobne) 

Jednorazový poplatok za kuchynku 20,- €



Byt (apartmán) 40,-€ za deň (max. 4 osoby) 
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Kuchynka nie je dovybavená, teda nie je plne funkčná na prípravu teplých jedál. Slúži len na prípravu 

studených jedál, popr. prihriatie už vopred pripraveného pokrmu. 

V cene sú už obsiahnuté náklady na energie. 

Požaduje sa záloha 70 % z ceny nájmu, ktorá sa v prípade neuskutočnenia účelu nájmu nevracia. 

V období od 31.10. do 31.3. bude prirátané k cene prenájmu sály, kuchynky a bytu 30 % prirážka. 

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

K bodu 13/ Prevody majetku obce. 

Prevody majetku obce ozrejmil poslancom prednosta OcÚ Ing. Igor Makeš. Na predchádzajúcom 

zasadnutí bol uznesením OZ 331/2017 schválený odpredaj priľahlých nehnuteľností bytového domu 

súp. číslo 598 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov. Na dnešnom zasadnutí bol na 

dodatočnú požiadavku vlastníkov bytov navrhnutý odpredaj pozemku č. 1674/303 pod bytovým 

domom. Návrh spracoval Ján Lacko. 

UZNESENIE č. 392/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

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

odpredaj nehnuteľnosti v majetku obce Kanianka, zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny 

odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Kanianka, na LV č. 1 a to pozemku: 

- CKN parc.č. 1674/303 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 848 m , 

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

vchody č. 16,18,20,22, 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 ( v príslušnom podiele) vzhľadom k celku 

podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov, nakoľko predmetný pozemok je v súlade s ustanoveniami Zák.č. 182/1993 Z.z. 

v znení neskorších predpisov klasifikovaný ako pozemok zastavaný bytovým domom č.s. 598. Kúpna 

cena za odpredaj predmetného pozemku je stanovená v súlade s ust. § 18a Zák.č. 182/1993 Z.z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ust. § 15 ods. 1 Vyhlášky 

Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za 

zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení 

neskorších predpisov, vo výške 2,32-€/m , čo pri prevádzanej výmere pozemku činí sumu 1.967,36 €, 

slovom tisícdeväťstošesťdesiatsedem Eur a 36 centov, 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 : 9 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

Uznesením č. 370/2017 bol schválený zámer prevodu formou zámeny vlastníctva časti obecného 

pozemku č. 2104/1 do majetku Petra Mokrého s manželkou a pozemok č. 2120/4 prejde do majetku 

obce.
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K prevodu pozemku Petra Mokrého s manželkou starosta ozrejmil zámer výstavby IBV, rokovania s 

vlastníkmi dotknutých pozemkov a požiadavku, aby sa každý podieľal určitou výmeru svojho 

pozemku na verejných zariadeniach v pomere veľkosti lokality k veľkosti vlastného pozemku. Ján 

Lacko sa v danom prípade vyslovil, že dôvodom je že pozemok ktorý mu obec pôvodne zamenila je 

zaťažený dátovým káblom, prípadný spor by obec mohla prehrať, nesúhlasí aby sa podieľal na 

spoločných zariadeniach. Ján Pieš sa vyjadril že pri pozemkových úpravách bolo zrejmé že cez 

dotknutú lokalitu ide kábel a že má k tomu podklady. Starosta uviedol, že nemal ako o tom vedieť, 

podkladmi takého typu nedisponuje, v predstavenstve PÚ bola PD Horná Nitra, pričom z 

nepochopiteľných dôvodov ho na rokovania nevolali. O kábli sa dozvedel až pri výstavbe domu p. 

Šimka, ktorý si realizoval prekládku na vlastné náklady. Starosta upozornil, že pán Mokrý by sa mal 

podieľať podielom z pozemku na celkovej ploche pozemkov, na ktorých budú vybudované 

komunikácie v novej IBV a zároveň finančne sa spolupodieľať na výstavbe inžinierskych sietí a 

komunikácií. R. Vážan sa informoval čo potom bude robiť obec s takým pozemkom ? Starosta sa 

vyslovil že u všetkých dotknutých ľudí sa jedná o obdobný prípad a že ak budú postupovať tak ako pán 

Mokrý, aké uznesenie príjmu poslanci. Ján Lacko uviedol, že pán Mokrý by mohol napadnúť pôvodnú 

zámenu pozemkov, z dôvodu právnej vady uvedenie - uvedenie do omylu, lebo nebol oboznámený s 

tým, že na pozemku obce sa nachádza optický kábel. JUDr. Lacko predpokladá, že na súde by bol pán 

Mokrý úspešný a pôvodný pozemok by mu bol vrátený. Je na posúdení poslancov, či je pre obec 

výhodné pánovi Mokrému vrátiť pôvodnú parcelu, alebo novovytvorenú požadovanú parcelu 2104/3. 

Zároveň uviedol, že pri riešení územného plánu zóny je možné zaviazať vlastníkov pozemkov v 

dotknutej lokalite k spolufinancovaniu na vybudovanie inžinierskych sietí. 

UZNESENIE č. 393/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod 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 . Do 

majetku pána Petra Mokrého, s manž. Žanetou Mokrou , rod. Vreckovou , , obaja trvale bytom Seč. č., 

prejde časť pozemku parc. reg. „C“ č. 2104/1 - trvalé trávne porasty o výmere 460 m
2
, ktorý je vo 

vlastníctve obce Kanianka ako novovytvorená CKN parcela č. 2104/3, na základe GP č. 132/2017 

vyhotoveného dňa 7.12.2017 firmou GEOing s.r.o. Prievidza. Všetky náklady súvisiace so zámenou 

pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 

Hlasovanie: Za : 8 Zdržal sa: 0 Proti: 1 (R. Vážan) 

Prednosta Ocú informoval, že obec Kanianka pokračuje vo výkupe pozemkov v lokalite vedľa štátnej 

cesty č. 111/51825. 

UZNESENIE č. 394/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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. 450 - orná pôda o celkovej výmere 12 m podiel V ; parc. reg. E č. 451 - orná 

pôda o celkovej výmere 29 m podiel V; parc. reg. „E“ č. 397 - orná pôda o celkovej výmere 1 

m podiel 1/2 a parc. reg. „E“ 398 - orná pôda o celkovej výmere 1 m podiel 1/2 všetky v k.ú 
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Kanianka od: Heleny Hromadovej, rod. Vážanovej, , trvale bytom Nedožery-Brezany 

- parc. reg. E č. 484 - orná pôda o celkovej výmere 15 m v celosti, v k. ú. Kanianka, od Marty 

Lajstríkovej, rod. Kurišovej, trvale bytom Turčianske Teplice. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá kupujúci. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša k prípadným 

opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred zápisom tejto zmluvy. 

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

Ďalej prednosta OcÚ informoval o zámere prevodu časti obecnej parcely č. 1674/3 formou odpredaja 

pánovi Ľubomírovi Kováčovi za účelom riešenia nových vjazdov na pozemky v jeho vlastníctve a 

zámer prevodu formou zámeny tej istej parcely Bc. Antonovi Vážanovi. 

UZNESENIE č. 395/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

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

obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho 

vysporiadania užívaného pozemku bezprostredne susediaceho s pozemkom vo vlastníctve budúceho 

kupujúceho medzi obcou Kanianka a Ľubomírom Kováčom, trvale bytom Kanianka, za účelom 

riešenia vjazdov na súkromné pozemky. Jedná sa o časti z obecnej parcely reg. "C" č.1674/3 - 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kanianka podľa situačného náčrtu a to: 

- časť parcely č. 1 o výmere cca 28 m
2
 v celosti 

- časť parcely č. 2 o výmere cca 98 m v podiele 1/2 

na základe GP vypracovaného po schválení zámeru odpredaja za cenu 26,- €/m . Všetky náklady 

súvisiace s predajom pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 

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

UZNESENIE č. 396/2018 

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 zámeny bezprostredne 

susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúceho zamieňajúceho Bc. Antona Vážana, 972 

17 Kanianka a obcou Kanianka. 

Do majetku obce Kanianka prejde parc. reg. „E“ č. 1839 - orná pôda o výmere 378 m v podiele V., 

parc. reg. „E“ č. 1835 - orná pôda o výmere 220 m
2
 v podiele 5/8, parc. reg. „E“ č. 432- orná pôda o 

výmere 28 m v podiele 5/120, parc. reg. „E“ č. 433/2 - orná pôda o výmere 3 m v podiele 
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5/120 a parc. reg. „E“ č. 433/1 - orná pôda o výmere 3 m v podiele 10/240. Do majetku pána Bc. 

Antona Vážana, nar. 9.12. 1958, trvale bytom Pionierov 62/5, 972 17 Kanianka , prejdú časti pozemku 

parc. reg. „E“ č. 1674/3 - zastavané plochy a nádvoria , ktoré sú vo vlastníctve obce Kanianka a to: 

-  časť parcely č. 2 o výmere cca 98 m v podiele 1/2 , podľa situačného náčrtu 

-  časť parcely č. 3 o výmere 7 m
2
 v celosti, podľa GP č. 102/2017 zo dňa 18.9. 2017 

vypracovaného Geoslužbou Prievidza s.r.o. 

Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 

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

Obec obdržala žiadosť pána Petráša s manželkou na odpredaj parcely 234/1, ktorú roky využívajú a 

bezprostredne susedí s parcelou 235/1 v ich vlastníctve. Poslanci nemali voči uvedenému 

pripomienky. Starosta obce požiadal pani Petrášovú, ktorá bola prítomná na zasadnutí o možnosti 

darovania historickej sýpky obci. R. Vážan navrhol v prípade darovania sýpky znížiť predajnú cenu 

pozemku. Pani Petrášová konštatovala, že ak by darovali sýpku (pivničku), stratili by prístup na 

pozemok, pretože je príliš úzky. Starosta navrhol stretnutie na tvare miesta. 

UZNESENIE č. 397/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu vlastníctva 
2 

obecného majetku formou odpredaja a to parcely reg. „C“ č. 234/1 - záhrady o výmere 189 m podľa 

osobitného zreteľa z dôvodu prikúpenia bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo 

vlastníctve budúceho kupujúceho medzi obcou Kanianka a Mariánom Petrášom, a manž. Miladou 

Petrášovou rod. Mečiarovou, obaja trvale bytom, Kanianka, za cenu 26,- €/m . Všetky náklady 

súvisiace s kúpou pozemku hradí žiadateľ. 

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

Uznesením 369/2017 bol schválený výkup pozemkov v lokalite odstavnej plochy pre autobusy pri 

kostole. Obec pokračuje vo výkupe pozemkov v uvedenej lokalite. 

UZNESENIE č. 398/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

kúpu parcely reg. „E“ č. 1831 - orná pôda o výmere 378 m v k.ú. Kanianka v lokalite odstavnej plochy 

pre autobusy pri kostole, v podiele 5/30, od JUDr. Jána Lacka, , trvale bytom, 972 17 Kanianka, za 

účelom majetkoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov v prospech obce , v zmysle uznesenia 

OZ 369/2017 za cenu 3 €/m
2
. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá kupujúci. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša k prípadným 

opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred zápisom tejto zmluvy. 

Hlasovanie: Za : 8 Zdržal sa: 1 (JUDr. Lacko) Proti: 0 

Obec pripravuje územný plán zóny pre novú IBV pri štátnej ceste na Lazany. Z uvedeného dôvodu 

navrhuje ponúknuť pánovi Dobrotkovi odkúpenie parcely reg. „C“ č. 2107, ktorá sa nachádza v danej 

lokalite. 

Starosta obce uviedol, že pán Dobrotka na základe telefonátu nesúhlasí s navrhovanou cenou. 

UZNESENIE č. 399/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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ponuku na odkúpenie parcely reg. „C“ č. 2107 - trvalé trávne porasty o výmere 546 m v k.ú. Kanianka 

od Ing. Jaroslava Dobrotku, nar. 23.1.1962, trvale bytom Jégeho 9/9, 971 01 Prievidza, za účelom 

majetkoprávneho usporiadania vlastníctva v prospech obce za cenu 15 €/m . 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá kupujúci. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša k prípadným 

opravám zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred zápisom tejto zmluvy. 

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

K bodu 14/ Schválenie projektu „Zberný dvor“. 

Starosta obce informoval poslancov o výzve na zberné dvory a kompostoviská. Upozornil na 

dôležitosť nábehovej krivky, to znamená, čím viacej peňazí z dotácií dostaneme, tým väčšie množstvo 

odpadu musíme spracovať. Obec pripravuje stavebný projekt na zberný dvor, ktorý bude rozdelený na 

tri časti. Projekt na Eurofondy pozostáva zo stavebnej časti a z obstarania techniky. Starosta uviedol, 

že k tomu pravdepodobne ešte zvolá OZ mimo plánu zasadnutí. 

UZNESENIE č. 400/2018 Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e 

a) zapojenie do projektu „Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava 

zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov v ostatných regiónoch“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Ministerstva ŽP 

SR v celkovej predpokladanej obstarávacej cene 253.000,- € 

b) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa obce Kanianka z celkových 

oprávnených výdavkov projektu minimálne 5 %, čomu zodpovedá suma minimálne 12.650,- € 

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

K bodu 15/ Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách. 

Správu poslanci obdržali elektronicky. JUDr. Ján Lacko navrhol z dôvodu rozsiahlosti materiálu tento 

bod rokovania preložiť na najbližšie zasadnutie OZ. 

Poslanci s návrhom súhlasili, preto tento bod nebol prejednaný. 

K bodu 16/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
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Správu predniesol Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. Poslanci ju obdržali elektronicky a vzali na 

vedomie. 

UZNESENIE č. 401/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 

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

K bodu 17/Prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra za rok 2017. 

Návrh na odmenu hlavného kontrolóra za jeho činnosť v roku 2017 poslanci odsúhlasili verejným 

hlasovaním vo výške 30% z mesačného platu za uvedené obdobia. 

UZNESENIE č. 402/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, hlavnému 

kontrolórovi obce za jeho činnosť mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu vypočítaného 

podľa odseku 1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená spätne za obdobie od 

1.1.2017 do 31.3.2017 . 

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

UZNESENIE č. 403/2018 

Obecné zastupiteľstvo s c 

h v a ľ u j e 

v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, hlavnému 

kontrolórovi obce za jeho činnosť mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu vypočítaného 

podľa odseku 1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená spätne za obdobie od 

1.4.2017 do 31.12.2017 . 

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

K bodu 18/Rôzne. 

Ing. Krett poďakoval poslancom za schválenú odmenu. 

Starosta obce informoval poslancov o 

- rokovaní ohľadne pokládky optického kábla na starej ceste a v obci + o rokovaniach 

- Verejnej súťaži na opravu miestnych komunikácií - asfaltovanie 

- oprave multifunkčného ihriska 

- rozšírení plynárenskej siete k športovému areálu 

- rozšírení zdroja vody na ŠA 

- zhotovení projektovej dokumentácie na zberný dvor 

- dokončení cesty nad priehradou - prípojka 

- požiadavke na zmenu autobusov, ktorá bola vybavená kladne 

- zámere vybudovať vývarovňu v budove bývalej MŠ v sídlisku na ulici Nová  
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Ľubica Vidová 

overovateľ 

Ing. Ivor Husár 

starosta obce 

- značení parkovacích miest - bola vyhlásená súťaž na vyhotovenie tabuliek, ktoré budú 

označovať jednotlivé parkovacie miesta, treba osadiť zábradlia 

- odstúpení požiadavky nášho občana na vybudovanie prechodu pre chodcov na TSK 

- zámere vyhotovenia nového prestrešenia schodiska kultúrneho domu namiesto pôvodného 

makrolonu, a sgrafity 

- vyhotovení plánu zóny v IBV 

- účasti poslancov a organizácií v partnerskej obci Ruda na d Moravou v mesiaci máj 

- o zverejnení a termíne pripomienkovania komunitného plánu sociálnych služieb na webe obce 

K bodu 19/ Diskusia 

Ján Pieš - vyslovil pochvalu za peknú rekonštrukciu starého kultúrneho domu, ako aj za jeho dôstojné 

otvorenie a uvedenie do prevádzky. 

Požiadal o vyhotovenie lavičiek s operadlom pozdĺž cesty nad priehradou a osvetlenie cesty. 

K bodu 20/Záver. 

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

zasadnutie o 23,30 hod. ukončil. 

Miroslava Hollá overovateľ 

Ing. Igor Makeš prednosta OcÚ 


