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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

25. apríla 2018 

________________________________________________________________  

 
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 100% účasť a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.  

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia. 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

5. Správa o činnosti obecnej polície za rok 2017. 

6. Prerokovanie a schválenie zmluvy o zverení majetku do správy ( kultúrneho domu na ulici 

Stará cesta Kanianka). 

7. Zmena zásad hospodárenia s majetkom obce. 

8. Schválenie Dodatku č.3 k nájomnej zmluve medzi obcou Kanianka a Lekárňou Kanianka, 

s.r.o. 

9. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o prenájme časti kotolne PK - 4 firme Eko-energia s.r.o. 

Kanianka. 

10. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 o prenájme nebytových priestorov v novej požiarnej  

zbrojnici na ulici Stará cesta 26/38 Michalovi Lenghartovi. 

11. Prerokovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb. 

12. Voľba prísediacich pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2018-2022. 

13. Prevody majetku obce. 

14. Schválenie Dodatku č. 1 k “ Zásadám odmeňovania poslancov  a ďalších volebných 

predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“. 

15. Rôzne.      

16. Diskusia. 

17. Záver 
 

 

UZNESENIE č. 404/2018          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 25.4.2018   

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:  0           Proti:  0 
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UZNESENIE č. 405/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

 

JUDr. Filip Štancel 

Ivana Rybanská 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

 

 

 
 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 
 

Sečiansky Štefan – mal pripomienky na výstavbu kanalizácie na ulici Tehelná. Pýtal sa, prečo ju 

majú financovať občania. Starosta obce uviedol, že je to v kompetencii vodárenskej spoločnosti, 

ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu s podmienkou, že sa bude jednať o združenú domovú 

prípojku. Obec nie je vlastníkom splaškovej kanalizácie, nemôže zhodnocovať cudzí majetok. 

Vlastníkom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a prevádzkovateľom Stredoslovenská 

prevádzková vodárenská spoločnosť. V rámci ústretovosti ponúkol starosta obce z obecného 

rozpočtu uhradiť stavebný dozor, zameranie kanalizácie a vybudovanie kanalizácie na pozemkoch 

obce. Ostatné si mali občania  dobudovať sami na vlastné náklady. Obec v rámci svojich finančných 

možností a legislatívy pomohla čo mohla. 
 

 

K bodu 3/  Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ odprezentoval prednosta OcÚ Ing. 

Igor Makeš. 

 

 

UZNESENIE č. 406/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

K bodu 4/ Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 

 

Správu odprezentoval hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Jednalo sa o kontrolu tvorby a použitia fondu 

prevádzky, údržby a opráv u nájomných bytov obce Kanianka spravovaných spoločnosťou Eko Energia 

s. r. o., vrátane preskúmania zmluvnej úpravy výkonu správy v obecných bytoch a dohodnutej výške 

odplaty za výkon správy. Vzhľadom na rozsiahly materiál túto správu stručne zhrnul a poukázal na 

hlavné pochybenia. Mandátna zmluva  v zmysle zásad hospodárenia sa majetkom obce mala byť schválená 
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obecným zastupiteľstvom. Kontrolór uviedol, že chýba jedna zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva 

výstavby SR , ktorú by bolo potrebné doložiť. 

JUDr. Lacko – je si vedomý, že  došlo k pochybeniam a treba sa týmto vážne zaoberať. Odporúča zriadiť 

účet na obci, kde by sa finančné prostriedky z fondu údržby a opráv presunuli, dať k nemu dispozičné právo 

zamestnancom Eko-Energie s.r.o. za určených podmienok.  Bude potrebné vypracovať zásady nakladania 

s majetkom a určiť konkrétne podmienky. Odporúča realizovať opatrenia, ktoré sú v kontrolnej správe. 

Vyzval riaditeľa Eko-Energie byť nápomocný pri odstraňovaní nedostatkov 

Starosta obce – skonštatoval, že  s kontrolórom obce zhodol sa na týchto nezrovnalostiach: 

1.účet obce sa presunie na obec,  

2. nezrovnalosť v tom, že v mandátnej zmluve je uvedené, že s účtom bude  disponovať obec a disponuje 

s ním Eko-Energia. 

3. v zásadách hospodárenia s majetkom obce je uvedené, že všetky mandátne zmluvy schvaľuje OZ.   

Starosta uviedol nutnosť aktualizovania zásady  hospodárenia s majetkom obce. 

K usmerneniu v danej problematike požiadal písomne Ministerstve financií , Ministerstvo doprav 

a regionálneho rozvoja. Problematiku zároveň konzultoval s JUDr. Sotolářom a JUDr. Mokrým. 

Ing. Kiššová – uviedla že problematiku rieši aj s auditorskou spoločnosťou, uviedla, že niektoré obce 

spravujú byty a fondové účty  prostredníctvom správcovských spoločností, niektoré ich spravujú vo vlastnej 

réžii. Uviedla, že sa jedná o rozsiahlu problematiku a do konca roka 2018 budú prípadné nedostatky 

odstránené v súlade s auditormi. Ing. Krett – uviedol, že sa nebráni stretnutiu s auditormi, aby si niektoré 

veci ozrejmil. 

Ing. Gajdošech – vykonaná kontrola pomôže k skvalitneniu práce. Súhlasí s navrhovanými opatreniami 

a postupne bude vykonávať nápravu.   

Ďalej predložil návrh na odsúhlasenie opravy nebytových priestorov v prevádzke kvetinárstvo Čertíková. 

Tieto priestory má menovaná v prenájme. Bol vykonaný prieskum trhu, oslovených bolo 5 firiem, z ktorých 

dve predložili cenovú ponuku. Ide o čiastku 1426,95 € bez DPH. 
 

UZNESENIE č. 407/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách za rok 2017. 

 

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

 

UZNESENIE č. 408/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

použitie rozpočtu obce za účelom opravy havarijného stavu v nebytovom priestore prevádzky 

kvetinárstva Čertíková vo vlastníctve obce, vo výške  1712,34 s DPH, s tým že poveruje starostu 

obce a ekonómku obce k úprave rozpočtu za týmto účelom. 

 

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

 
 

 

K bodu 5/ Správa o činnosti obecnej polície za rok 2017. 

 

Správu poslanci obdržali elektronicky, nemali k nej žiadne pripomienky. Starosta obce uviedol, že 

to, že náčelník pracuje  aj v autoškole je obrovská pomoc v oblasti dopravy. Je nápomocný pri 

riešení dopravnej situácie v obci. 

Mgr. Škultéty uviedol, že v júli tohto roku odchádza do dôchodku. Na miesto obecného policajta sú 

prihlásení dvaja uchádzači s ktorými bude vykonaný pohovor. 
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Ing. Krakovik – informoval sa, či môže obecný policajt obmedziť osobnú slobodu občanovi 

zablokovaním vozidla. Mgr. Škultéty uviedol, že nevie túto situáciu posúdiť, nakoľko pri nej nebol 

a nebol ani oboznámený so skutočnosťou, ako tento stav nastal. Uvedenú vec prešetrí. 
 

 

UZNESENIE č. 409/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti obecnej polície za rok 2017 

 

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

 

 

K bodu 6/ Prerokovanie a schválenie zmluvy o zverení majetku do správy ( kultúrneho domu 

na ulici Stará cesta Kanianka). 

 

JUDr. Lacko vypracoval zmluvu o zverení majetku a DHM  kultúrneho domu na ulici Stará cesta č. 

29, Kanianka ,do správy  správcovi Dom kultúry Kanianka. Zmluva bola doplnená o sumu 

nehnuteľného majetku a DHM. Nakoľko nie je kultúrny dom celkom zariadený , zmluva bude 

upravovaná dodatkami, kde bude vyčíslený  majetok, ktorý sa bude do kultúrneho domu dopĺňať. 

 

UZNESENIE č.  410/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

Zmluvu o zverení nehnuteľného majetku a DHM  kultúrneho domu na ulici Stará cesta č. 29, 972 

17  Kanianka, do správy  správcovi „Dom kultúry Kanianka“ so sídlom SNP 584/3, 972 17 

Kanianka, IČO:  42023335 

 

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

 

K bodu 7/ Zmena zásad hospodárenia s majetkom obce. 

 

Starosta obce – zásady hospodárenia s majetkom obce sú veľmi zložitý materiál, preto požiadal 

JUDr. Lacko o ich vypracovanie. Nakoľko na tento materiál naväzuje množstvo zákonov a tomuto 

materiálu je nutné venovať náležitú pozornosť JUDr. Lacko súhlasil, že ich vypracuje do septembra 

2018.  

Ing. Krakovik sa informoval, či nie je obec povinná robiť verejné obstarávanie. 

Starosta obce – zákon o verejnom obstarávaní hovorí o limitoch. Zákazky s nízkou hodnotou sa 

riešia internou smernicou obce a v tejto sú nastavené limity do ktorých sa robí prieskum trhu. Sú 

stanovené pre príspevkové organizácie a sú stanovené pre obec. Do 1.000 € nemusíme robiť 

prieskum trhu. Nie sme povinní robiť verejné obstarávanie. 
 

UZNESENIE č.  411/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce k uzavretiu zmluvy s advokátskou kanceláriou JUDr. Jána Lacka  k vypracovaniu 

Zásad hospodárenia s majetkom obce 

 

Hlasovanie:    Za :      11         Zdržal sa:    0                        Proti:  0 
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K bodu 8/ Schválenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve medzi obcou Kanianka a Lekárňou 

Kanianka, s.r.o. 

 

Poslanci dodatok obdržali, nemali k nemu žiadne pripomienky. 

 

UZNESENIE č.  412/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pokračovania prevádzky Lekárne  Dodatok č. 

3 k nájomnej zmluve zo dňa 27.3.2012 medzi obcou Kanianka a Lekáreň Kanianka s.r.o. , 

Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO:50962019 

 

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

 

K bodu 9/ Prerokovanie a schválenie Zmluvy o prenájme časti kotolne PK - 4 firme Eko-

Energia s.r.o. Kanianka. 

Ing. Makeš – prednosta OcÚ - Obec Kanianka obdržala žiadosť od riaditeľa Eko-Energie s.r.o. 

o prenájom časti kotolne PK – 4. Sú to priestory, ktoré mala prenajaté firma Termming a od 

1.5.2018 sú voľné. Poslancom bol predložený návrh zmluvy na prenájom týchto priestorov. Závisí 

na poslancoch, či odsúhlasia prenájom týchto priestorov a za akú cenu. 

M. Kuna -  sa informoval sa, či bola cena prenájmu navrhnutá a či je vyššia alebo rovnaká ako sú 

odpisy? 

Starosta uviedol, že cena je v mieste  obvyklá. Navrhnutá cena nájmu je spodná hranica.  

R. Šipoš – p. Kuna mal na mysli to, aby sme neporušili zákon a či tá cena je vypočítaná správne. 

Starosta obce - Obec nemôže prenajať majetok za cenu nižšiu ako sú prevádzkové náklady. 

A odpisy a prevádzkové náklady sú rozdiel.  

JUDr. Lacko uviedol, že ak schválime prenájom podľa osobitného zreteľa, nájom môže byť aj 1 €. 

Ing. Gajdošech, riaditeľ Eko-Energie uviedol, že po prevzatí výroby tepla firmou Termming,  

zostala jedinou činnosťou Eko-Energie správa bytov. V rámci rekonštrukcie PK-29  firma 

Termming získala priestory tam a tieto priestory v PK-4 zostali nevyužité, sú tam materiály, ktoré 

má Eko-Energia na skladových zásobách a sú jej majetkom a používajú ich ešte na opravu výťahov 

atď. Takže z uvedeného dôvodu by uvítal čo najnižšiu sumu za prenájom. 

 

 

UZNESENIE č.  413/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  a to prenájmu obecného majetku spoločnosti Eko-

Energia so 100 % účasťou obce  predloženú Zmluvu o prenájme časti kotolne PK - 4 firme Eko-

energia s.r.o. Kanianka, v cene 4 €/m
2
/rok. 

 

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

 

 

K bodu 10/ Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 o prenájme nebytových priestorov v novej 

požiarnej  zbrojnici na ulici Stará cesta 26/38 Michalovi Lenghartovi. 
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Ing. Igor Makeš oboznámil poslancov so žiadosťou pána Lengharta o rozšírenie priestorov 

v požiarnej zbrojnici. Žiadateľ má už prenajaté priestory v požiarnej zbrojnici od roku 2014. 

Uvoľnili sa priestory na prízemí, pán Lenghart má záujem o ich prenájom. 

 

UZNESENIE č.  414/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  a to rozšírenia prenajatých plôch v novej 

požiarnej zbrojnici Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2014 

s Michalom Lenghartom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, upravenú tak,  ako bolo schválené na 

OZ 

 

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

 

 

K bodu 11/ Prerokovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb vypracovala firma Scarabeo Banská Bystrica. Bol zverejnený na 

internetovej stránke obce, poslanci ho obdržali v elektronickej podobe. Do dnešného dňa obec 

neobdržala od poslancov ani občanov žiadne žiadosti o doplnenie, boli vykonané len menšie 

gramatické úpravy a dopísané spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v obci. 

 

UZNESENIE č.  415/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

komunitný plán sociálnych služieb obce Kanianka na programovacie obdobie 2017-2021, 

vypracovaný firmou Scarabeo – SK s.r.o. Banská Bystrica 

 

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

 

K bodu 12/ Voľba prísediacich pre Okresný súd Prievidza na volebné obdobie 2018-2022. 

 

Obec obdržala od Okresného súdu v Prievidzi žiadosť o zaslanie prísediacich na súde. Nakoľko 

neprišla na obecný úrad žiadna žiadosť od občanov, poslanci k tomuto bodu neprijali žiadne 

uznesenie. 

 

 

K bodu 13/ Prevody majetku obce. 

 

Prednosta OcÚ oboznámil poslancov o prevodoch majetku obce. Po predchádzajúcich schválených 

zámeroch je  teraz pripravený na schválenie samotný odpredaj, zámena a výkup. 

 

 

UZNESENIE č.  416/2018 

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 prevod vlastníctva 

obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho 

vysporiadania užívaného pozemku bezprostredne susediaceho s pozemkom vo vlastníctve 
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budúceho kupujúceho medzi obcou Kanianka a Ľubomírom Kováčom, nar. 23.1.1980, 

trvale bytom Pionierov 61/7, 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 a to:  

- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/800 - zastavaná plocha  o výmere 41 m
2
 , v celosti, 

na základe GP č. 18/2018 zo dňa 12.2.2018, vypracovaného spoločnosťou GEO-ing s.r.o. 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza,  

- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/801- zastavaná plocha  o výmere 71 m
2
 , v podiele 

½  na základe GP č. 28/2018 zo dňa 5.3.2018, vypracovaného spoločnosťou GEO-ing s.r.o. 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza, obidve parcely za cenu 26,- €/m2.  

Všetky náklady súvisiace  s kúpou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 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 :     11        Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č.  417/2018 

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 zámeny bezprostredne susediaceho 

pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúceho zamieňajúceho  Bc. Antona Vážana, trvale bytom 

972 17 Kanianka a   obcou Kanianka.   

         Do majetku obce Kanianka  prejde parc. reg. „E“ č. 1839 – orná pôda o výmere 378 m
2
 v podiele 

¼., 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
2
 v podiele 5/120, parc. reg. „E“ č. 433/2 – orná pôda o výmere 3 m

2
 v podiele 

5/120 a parc. reg. „E“ č. 433/1 – orná pôda o výmere 3 m
2
 v podiele 10/240, všetky v k.ú. 

Kanianka.   Do majetku pána Bc. Antona Vážana, , trvale bytom  972 17 Kanianka , prejdú časti  

pozemku parc. reg. „C“ č. 1674/3 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kanianka,  ktoré sú vo 

vlastníctve obce Kanianka a to:  

- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/801- zastavaná plocha  o výmere 71 m
2
 , v podiele 

½ na základe GP č. 28/2018 zo dňa 5.3.2018,  vypracovaného spoločnosťou GEO-ing s.r.o. 

Šumperská 60, 971 01 Prievidza,  

- novovytvorená parcela reg. „C“ č. 1674/797 - zastavaná plocha  o výmere 7 m
2
 , v celosti, 

na základe GP č. 102/2017 zo dňa 18.9.2017, vypracovaného spoločnosťou GEOSLUŽBA 

PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A,   971 01 Prievidza.  

Všetky náklady súvisiace so zámenou pozemkov vrátane GP hradí žiadateľ. 

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 :        11         Zdržal sa:    0                Proti:   0 

 

 

UZNESENIE č. 418/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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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. 448 - orná pôda o celkovej výmere 32 m
2
 podiel 1/6-ina ;  parc. reg. E  č. 449 

– orná pôda o celkovej výmere 13 m
2
 podiel 1/6-ina;  všetky v k.ú Kanianka od: Marty 

Ličkovej, rod. Mikulovej, trvale bytom 038 22 Slovenské Pravno 

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

Všetky náklady súvisiace s kúpou pozemkov hradí obec Kanianka. 

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 :        11        Zdržal sa:   0               Proti:   0 
 

 

 

K bodu 14/Schválenie Dodatku č. 1 k “ Zásadám odmeňovania poslancov  a ďalších volebných 

predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“. 

 

Prednosta OcÚ – od 1.4.2018 platí úprava zákona o obecnom zriadení , ktorý okrem iného hovorí 

o odmeňovaní poslancov. Zákon  určuje najvyššiu možnú hranicu odmeny pre poslancov. 

Z uvedeného dôvodu bol pripravený dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a ďalších 

volených predstaviteľov obce Kanianka. 

 

UZNESENIE č.  419/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka 

a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ s účinnosťou od 25.4.2018 

 

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

 

 

K bodu 15/Rôzne.     

 

Starosta obce informoval poslancov o oznámení o schválení finančných prostriedkov na požiarnu 

zbrojnicu, bola zaslaná už aj zmluva  z Ministerstva. Na dnešnom OZ by sme mali schváliť 

spolufinancovanie vo výške 5 % a presun finančných prostriedkov v rozpočte.   

 

 

UZNESENIE č.  420 /2018 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

výšku spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice obce Kanianka – 

výmena výplní otvorov“ kód žiadosti PHZ-OPK1-2017/001726-001 zo strany žiadateľa obce 

Kanianka z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške minimálne 5 % 

 

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

 

UZNESENIE č. 421/2018 

Obecne zastupiteľstvo 
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poveruje 

 

starostu obce Kanianka a ekonómku obce o vykonanie zmeny rozpočtu obce v súvislosti 

s uznesením č. 420/2018. 

 

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

 

Ďalej starosta obce informoval o neúspešnosti obce pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt: „Kompostéry pre obec Kanianka“, z dôvodu vysúťaženej sumy za kompostéry 

pod minimálny limit 80.000,- €. 

Obec bude obstarávať dodávku cca 250 kompostérov buď 900 l alebo 1100 l v sume cca 108 €/kus. 

V rozpočte obce sú na to finančné prostriedky. Kompostéry sa budú prideľovať občanom tak, ako 

v predchádzajúcom období. 

Počet kompostérov nepokryje požiadavku celej obce. V júni sa bude robiť veľká zmena rozpočtu. 

Kompostéry sa začnú prideľovať v starej časti obce nad pohostinstvom Nemčík – Porubská, cesta, 

Košovská cesta atď. 

 

UZNESENIE č.  422/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o neúspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Kompostéry pre 

obec Kanianka“ Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  423/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

Uznesenie č. 319/2017 

 

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

 

Starosta obce – v minulosti obec požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na zateplenie 

strechy ZŠ. Celá výzva sa zopakovala , nevieme koľko finančných prostriedkov nám bude 

schválených, preto spoluúčasť treba schváliť v %. 

 

UZNESENIE č. 424/2018 

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 2018 vydanej MŠVV a Š SR zo dňa 28.3.2018 za 

účelom  realizácie projektu „Zateplenie strechy telocvične Základnej školy Kanianka“ 

b) výšku spoluúčasti žiadateľa obce Kanianka vo výške minimálne 10,5 %  z poskytnutých 

finančných prostriedkov ministerstvom.  

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:     0                       Proti:   0 
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Prednosta OcÚ informoval poslancov o žiadostiach súčasného a bývalého pracovníka obecnej 

polície o odkúpenie služobných zbraní . 

 

 

UZNESENIE č. 425/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer odpredaja z dôvodu hodného osobitého zreteľa obecného majetku strelnej zbrane typu ČZ75 

výrobne číslo F-2183 pre p. Jána Fecka a ČZ75 výrobne číslo J-4324 pre p. Stanislava Kúdelku 

 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s odstúpením spoločnosti Stavby Nitra zo súťaže na 

asfaltovanie ciest Stará cesta a Lesná ulica, napriek tomu, že starosta obce spoločnosť vyzvala 

k prevzatiu staveniska. Ako dôvod uviedli ich chybu  v naceňovaní a v ponúknutej celkovej sume 

nemôžu dielo zrealizovať. 

 

UZNESENIE č. 426/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

oznámenie o odstúpení zo súťaže uchádzača STAVBY Nitra a.s. ktoré podal listom zo dňa 

19.4.2018 podacie číslo 1521/2018 o odstúpení z verejnej súťaže vyhlásenej na asfaltovanie ciest 

Stará cesta  a Lesná ulica 

 

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

 

 

UZNESENIE 427/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje  

 

starostu obce rokovaním s uchádzačom súťaže STAVBY NITRA a.s. o podmienkach ukončenia 

zmluvného vzťahu a uzavretia zmluvy o urovnaní z titulu odstúpenia od súťaže 

 

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

 

 

Starosta obce -  z dôvodu ukončenia platnosti mandátnych zmlúv na zabezpečenie služieb 

spojených so správou, prevádzkou a údržbou tepelnotechnických zariadení a to správou plynovej 

kotolne v MŠ a a plynovej kotolne na ulici Lúčna,  bol vypracovaný Dodatok č. 2, v ktorom sa 

zmluvy uzatvárajú na dobu určitú do 30.4.2019 

Starosta obce uviedol, že spoločnosti Eko-Energia nezvýši poplatok za správu bytov, má si hľadať 

iné zdroje príjmov a bola vyzvaná, či má záujem o správu malých kotolní. 

 

UZNESENIE č. 428/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

dodatok číslo 2 k Mandátnej zmluve číslo 24-6-86-10-001/2016 o správe kotolne Materskej školy 

spoločnosťou TERMING a.s. 
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Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:     0                       Proti:   0 

 

UZNESENIE č. 429/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

dodatok číslo 2 k Mandátnej zmluve číslo 24-6-86-10-002/2016 na správu plynovej kotolne  na ulici 

Lúčna 

 

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

 

Ing. Igor Makeš – oboznámil poslancov so žiadosťou Pekárovej Júlie o možnosť predĺženia 

nájomnej zmluvy na dobu najmenej 15 rokov,  z dôvodu  plánovanej rekonštrukcie Kaderníctva na 

ulici Bojnická cesta, ktorú bude financovať žiadateľka. Ide o to, aby nedostala výpoveď z nájmu 

keď investuje do prerábky. 

 

UZNESENIE 430/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje  

 

obecný úrad, aby od žiadateľky Pekárovej Júlie, konateľky Kaderníctvo Pekárová s.r.o. vyžiadal 

položkovitý rozpočet plánovanej rekonštrukcie,  potvrdený oprávnenou osobou v jej prevádzke,  

ktorá je majetkom obce Kanianka. 

 

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

 

Ďalej bola poslancom predložená cenová ponuka na odkúpenie pozemkov od pani Marty 

Lajstríkovej. Jedná sa o pozemky pod starým cintorínom a pod trafostanicou pri požiarnej zbrojnici 

a v jej okolí.  

Poslanci s navrhovanými cenami nesúhlasili. 

 

 

 

UZNESENIE 431/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

odkúpenie pozemkov na základe listu zo dňa 16.4. 2018 1464/2018 od p. Lajstríkovej Marty,  ktorá 

ponúka obci na odpredaj parcelu 48/2 a 48/5 podiel 1/1 v hodnote 5,- € za m2 a parcelu 1459/1 

v celosti v hodnote 10,- €/m2 

  

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

 

 

Prednosta OcÚ informoval poslancov o budovaní novej trafostanice v blízkosti kotolne PK-29 

smerom do Obory. SSE Žilina bola na rokovaní. Rozvodná skriňa je v súčasnosti kotolni, celú ju 

premiestnia mimo kotolne. Podmienkou SSE Žilina   bolo, že z rozvádzača napoja aj Oboru cez 

pozemky obce Kanianka, čiže zaťažia vecným bremenom pozemky obce Kanianka. Starosta obce 

nesúhlasil s tým, aby bola obec zaťažená finančne a aby bola na pozemkoch obce, ale nech je na 

pozemkoch toho, kto robí biznis nakoľko sa jedná o vynútenú investíciu. 

 

 

UZNESENIE 432/2018 
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Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o budovaní novej trafostanice z PK29  

 

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

 

 

Obec obdržala žiadosť Ericha Krnáča o ukončenie nájmu v nebytových  priestoroch na ulici 

Školská, ktoré menovaný prevádzkoval ako telocvičňu. Ukončenie nájmu žiada dohodou 

k 30.4.2018. 

Starosta obce - si myslí, že nebude záujem o tieto priestory a že ich treba legislatívne vrátiť 

vlastníkom bytov. 

 

 

UZNESENIE 433/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

ukončenie nájomného vzťahu s Erichom Krnáčom na základe jeho žiadosti dohodou k 31.5.2018 

 

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

 

Starosta obce ďalej informoval o uskutočnenej obecnej brigáde. Zúčastnilo sa na nej cca 200 

občanov. Futbalový klub sa brigády nezúčastnil, s p. Ugróczym bolo dohodnuté, že brigádu detí si 

zorganizujú sami o týždeň. Dospelí budú pracovať na oplotení ihriska. Poďakoval všetkým za účasť 

na brigáde, občania si to robia pre seba.  

 

Starosta obce informoval o tom, že Ján Pieš sa angažoval pri budovaní pamätníka padlých v I. 

svetovej vojne, získal z archívu mená 10 padlých. Navrhol osadiť veľký kameň buď pri požiarnej 

zbrojnici, alebo vedľa starého cintorína pod Lipou, na ktorý by sa vytesal nápis a osadila doska. 

 

Ján Pieš – najvhodnejšie miesto by bolo pri Lipách na ulici Lipovej. 

 

Informoval o digitalizácii obce – spoločnosť T- Com pripravuje digitalizáciu celej obce Kanianka – 

Lazany v hodnote cca. 70 mil. €. Trasovanie pôjde zemou a v auguste 2018 by malo byť vydané 

územné rozhodnutie. Bude sa postupovať od Lazian cez novú IBV, starosta požiadal o rozšírenie 

kapacity pre ďalšiu IBV. Bude verejné zhromaždenie občanov, aby sa pripojilo čo najviac domov  

aby sa investícia vrátila. 

 

 

UZNESENIE 434/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o digitalizácii obce Kanianka spoločnosťou T- com 

 

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

 

Starosta informoval poslancov, že má ešte 50 dní dovolenky – 20 dní starej a 30 dní novej.  

Požiadal poslancov o preplatenie 20 dní z celkovej nevyčerpanej dovolenky. Uviedol, že pokiaľ 

poslanci neschvália návrh uznesenia začne čerpať dovolenku a poverí zástupcu starostu 

zastupovaním. Návrh zastupiteľstva bol preplatiť 20 dní z celkovej nevyčerpanej dovolenky za rok 
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2017. JUDr. Lacko v rozprave k zásadám nakladania s majetkom obce uviedol, že je pracovne 

vyťažený.  

 

UZNESENIE 435/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

starostovi obce Kanianka preplatenie 20 dní z celkovej nevyčerpanej dovolenky z roku 2017 

 

Hlasovanie:    Za :    10           Zdržal sa:     1 (Ing. Krakovik)                       Proti:   0 

 

Starosta informoval o výstupe na Maguru. 

Vážan R. - navrhol zakúpiť tričká pre účastníkov výstupu. 

Ing. Krakovik – navrhol predávať záujemcom tričká v cene 5,- €/kus. 

 

M. Kuna – upozornil, že sa nehlasovalo ohľadne vybudovania pamätníka padlým v I. svetovej 

vojne. 

 

UZNESENIE 436/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

vybudovanie pamätníka k I. svetovej vojne na mieste starého cintorína na ul. Lipovej na parc. č. 

1793/1 

 

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

 

 

Prednosta úradu informoval poslancov o nesúhlase rodiny Petrášovej s darovaním sýpky. 

S navrhovanou cenou za kúpu parcely súhlasí. 

Starosta obce - Bude potrebné urobiť geometrický plán a vytýčenie v teréne. Upozornil, že rodina 

Petrášová chce výjazd z pozemku na priľahlú komunikáciu. 

Starosta upozornil, že pri odpredaji obecných pozemkov  je nutné ponechať zelený pás pri 

komunikácii. Navrhol aby stavebná komisia podala návrh riešenia po vytýčení hraníc pozemku. 

 

UZNESENIE 437/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

žiadosť rodiny Petrášovej 

 

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

 

 

 

UZNESENIE 438/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje  

 

obecný úrad zameraním ulice Bojnická cesta 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:     0                       Proti:   0 
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UZNESENIE 439/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 

 

stavebnej komisii, aby vo veci žiadosti rodiny Petrášovej  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh 

riešenia  

 

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

 

 

Ďalej starosta obce informoval o troch podaných projektoch na súťaž, ktorú vyhlásila  COOP 

Jednota a to na vybudovanie letného kina, ihriska pri MŠ a rekonštrukcia „Šovce jarku“. 

O najlepšom projekte sa bude hlasovať. Za každých 5 € nákupu sa dostáva žetón a ten sa potom 

hádže do urny s označením projektu.  Najlepšie by bolo keby sa podporil projekt letného kina s tým, 

že ostatné vieme zafinancovať z obecného rozpočtu.  

 

Vážan R. – upozornil na výmenu stĺpa na Bojnickej ceste pri skládke konárov a osadenie rozhlasu. 

 

Starosta obce informoval o petícii občanov za zriadenie zberného dvora v pôvodnej podobe podľa 

projektovej dokumentácie. Zúčastnilo sa jej 817 občanov. Petíciu odovzdal zástupcovi starostu. 

 

 

UZNESENIE 440/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

petíciu občanov o zriadení zberného dvora v pôvodnej podobe podľa projektovej dokumentácie tak,  

ako je zverejnená na internetovej stránke obce Kanianka 

 

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

 

 

K bodu 16/ Diskusia 

 

Nebola. 

 

K bodu 17/Záver. 
 

 

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

účasť a zasadnutie o 21,30 hod.  ukončil. 
 

 

             

JUDr. Filip Štancel                                                                                       Ivana Rybanská                                                                                                      

overovateľ                                                                                                       overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                           Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                             starosta obce 


