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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

27. júna 2018 

________________________________________________________________  

 
Prítomní:   poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Roland Šipoš, Ľuboš Lipovský 

 

Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – ospravedlnený 

 

           

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 8, 

čo nadpolovičná väčšina  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. Schválenie záverečného účtu obce Kanianka za rok 2017. 

5. Úprava rozpočtu č. 2 obce Kanianka k 27.6.2018. 

6. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022. 

7. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce. 

8. Schválenie uznesenia  k projektu „Zberný dvor“.  

9. Odkúpenie hnuteľného majetku obce. 

10. Prenájom nehnuteľného majetku obce. 

11. Prevody nehnuteľného majetku obce. 

12. Rôzne.      

13. Diskusia. 

14. Záver. 
 

JUDr. Štancel - Navrhol   bod programu 8.) zberný dvor presunúť na skôr, nakoľko musí služobne 

odísť. 

Starosta obce -  Z dôvodu poradia dôležitosti, tento bod musí zostať nezmenený. 

 

UZNESENIE č. 441/2018          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 27.6.2018   

 

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

 

UZNESENIE č. 442/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

Ing. Dušan Krakovik 

Marcel Kuna 

 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 
 

Perniš Tomáš – v súčasnosti prebieha rekonštrukcia cesty v starej časti obce - opýtal sa prečo 

zakázal starosta komunikovať spoločnosti Eurovia s občanmi. Ďalej sa informoval, kto zodpovedá 

za kvalitu prác, či má obec určený nejaký dozor nad kvalitou prác? Ako budú riešené prípadne 

vzniknuté škody, ktoré spoločnosť zapríčinila a  prečo opravovala cesty Košovská stavebná a.s. po 

výstavbe kanalizácie a nebolo to riešené v zmysle záruky. 

Ďalej uviedol, že futbalový štadión je v katastrofálnom stave, zateká, plesnivie. Navrhol vypracovať 

posudok ako zabrániť havarijnému stavu, lebo si myslí, že ak by prišla kontrola z hygieny, tak 

objekt uzavrie.  

Nerozumie tomu, že starosta podmieňuje brigády chlapcom futbalistom, aby rodičia chodili na 

brigády. Tým vlastne udržujú obecný majetok.  Tento víkend zvolal na podnet starostu tréner 

mladých futbalistov brigádu, aby mohli chlapci štartovať na futbalových zápasoch.   Čo sa stane 

keď nastane nejaký úraz, spadne bránka na niekoho a pod.  Prečo majú robiť rodičia zábranu, je to 

nebezpečná stavba, ktorú by mala realizovať firma. 

 

Starosta - cíti v tom predvolebnú kampaň, nie je pravda, že zakázal komunikovať spoločnosti 

Eurovia s občanmi.  Eurovia je samostatný právny subjekt. Kto to povedal?   

Perniš T. - Ing. Marcel Jančík. 

Starosta obce - Nie je to pravda. 

Perniš T. – volal dnes ráno so starostom, povedal pracovníkom pripomienky ako  robia a bolo mu 

povedané, že starosta zakázal s občanmi komunikovať. 

Starosta - sú dohodnuté práce naviac. Firma zodpovedá za to, ako dielo urobí. Pokiaľ bude 

reklamácia, bude sa riešiť. Drobné veci sa budú robiť na konci prác.  

V zmysle rokovacieho poriadku je diskusia na záver obecného zastupiteľstva, tam sa vyjadrí. 

 

Gromová Adriana – informovala sa, čo bude predmetom činnosti zberného dvora, ako bude 

fungovať. 

 

K bodu 3/  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Igor Makeš. 

 

JUDr. Lacko Ján – mal pripomienku k uzneseniu 430/2018 – musíme vedieť cenu pokiaľ sa bude 

amortizovať majetok. Treba dodržať zásady a upozorniť pani Pekárovú, že jej nemusia byť 

zohľadnené náklady, ktoré investuje do obecného majetku.  

Ing. Krakovik D.  – pani Pekárová vlastne zhodnocuje náš majetok. 

JUDr. Lacko - Ale neoprávnene, na základe čoho? 

Ing. Makeš I. -  nikto   nebol schopný pani Pekárovej urobiť rozpočet, snažila sa osloviť viacerých 

rozpočtárov. Je si vedomá rizika, že obec jej nemusí preplatiť investované náklady.  
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UZNESENIE č. 443/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

K bodu 4/ Schválenie záverečného účtu obce Kanianka za rok 2017. 
 

Starosta obce - Materiál k záverečnému účtu poslanci obdržali elektronicky. 

Ing. Kiššová K. - uviedla, že záverečný účet je vlastne slovné vyjadrenie tabuliek, ktoré sa robili  

počas roka. Je v nich premietnutie čerpanie finančných prostriedkov a ich použitie. Výhrada od 

kontrolóra bola v záverečnej časti a to k vedeniu dvoch fondových účtov.  Konkrétne, že na použitie 

finančných prostriedkov z účtu finančnej zábezpeky dáva súhlasné stanovisko Eko Energia. Na 

základe pripomienky hlavného kontrolóra bude zmenené „dáva súhlasné stanovisko“ na „použitie 

prostriedkov bude odsúhlasované s pracovníčkou Eko Energie“. Budúci rozpočet sa upraví podľa 

požiadaviek poslancov. 

 

UZNESENIE č. 444 /2018 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    
  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2017 

 

Hlasovanie:    Za :  8            Zdržal sa:                            Proti:   

 

 

UZNESENIE č. 445/2018 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    
  

správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2017 

 

Hlasovanie:    Za :       8        Zdržal sa:                           Proti:   

 

 

 

UZNESENIE č. 446/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2017 bez výhrad 

  

Hlasovanie:    Za :   8              Zdržal sa:                            Proti:    

 

 

Starosta obce -  zo zákona je obec povinná tvoriť rezervný fond. Je to uvedené v záverečnom účte 

ako sa tvorí, z čoho sa vypočítava a pod. 

 

UZNESENIE č. 447/2018 
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Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia  § 10 ods.3 písm. a) b) a c), a v zmysle § 16 zákona 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

- tvorbu rezervného fondu – vo výške    69 038,97 € 

 

 

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

 

K bodu 5/ Úprava rozpočtu č. 2 obce Kanianka k 27.6.2018. 

 

Rybanská I. – k úprave rozpočtu zasadala finančná komisia,  neboli žiadne pripomienky ani 

podnety.  

Ing. Kiššová K. - dnes bola vykonaná zmena v úprave rozpočtu z dôvodu, že v rozpočte v novembri 

bola dotácia na požiarnu zbrojnicu ako bežný príjem a bežný výdavok. Nakoľko už prišla dotácia zo 

štátu,  bude to kapitálový výdavok. Čiže sa nemenila suma, len sa prehodila tá istá  suma medzi 

bežnými a kapitálovými výdavkami. 

 

 

UZNESENIE č. 448/2018 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 
  

úpravu rozpočtu č. II.B k 27.6.2018  

 

Príjmy: 

bežné príjmy poníženie o    22.860,-- €        

kapitálové príjmy navýšenie o    30.000,-- €    

finančné operácie navýšenie o   68 000,-- € 

spolu navýšenie o      75 140,-- € celkove 2 609 877,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky poníženie o      28.752,-- €      

kapitálové výdavky navýšenie o              103.892,-- € 

finančné operácie              0,-- €   

Spolu navýšenie o     75 140,-- €  celkove 2 609 877,-- € 
 

 

 

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

 

Kuna M. – odporučil doplniť do uznesenia doplniť čísla programov  z tabuliek.  

 

 

K bodu 6/ Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022 

 

Starosta obce  –  oboznámil poslancov s nutnosťou prijať uznesenia ku komunálnym voľbám. 

Na podnet poslancov JUDr. Štancela a M. Kunu sa navrhuje zníženie poslancov na volebné obdobie 

2018-2022 z 11 na 9 poslancov. 
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JUDr. Štancel F. – v zákone o obecnom zriadení je podľa počtu obyvateľov   stanovený počet 

poslancov 9-11. Musí to  byť vždy nepárny počet.  

Rybanská I. -  uviedla, že poslanci by boli potom aj v troch komisiách. Myslí si, že obec má dosť 

ambicióznych ľudí čo by chceli kandidovať za poslancov.  

 

 

JUDr. Lacko - je tlak zo strany štátu znižovať náklady na chod úradov. Je to na zváženie, či 

znižovať počet poslancov. Myslí si, že nebude tlak zo strany občanov na kandidovanie za 

poslancov. Prikláňa sa k návrhu na počet poslancov 9. 

 

MUDr. Berkeš - čím viac poslancov tým lepšie, lebo čo ak sa niečo stane ako v minulosti, 

keď dvaja poslanci odstúpili. Osobne by sa priklonil k 11 poslancom. 

 

 

UZNESENIE č. 449/2018   

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u r č u j e 

 

v súlade s § 11 ods. (3) písm. e zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kanianka na celé volebné obdobie 2018-

2022 v počte  9 poslancov 

 

Hlasovanie:    Za :     3          Zdržal sa:   2 (Hollá , MUDr. Berkeš)                        Proti:  3 

 

 

UZNESENIE č. 450/2018   

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u r č u j e 

 

v súlade s § 11 ods. (3) písm. e zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kanianka na celé volebné obdobie 2018-

2022 v počte  11 poslancov 

 

Hlasovanie:    Za :    6           Zdržal sa:      2 (Kuna JUDr. Štancel                      Proti:   

 

UZNESENIE č.  451/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u t v á r a 

 

v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018-

2022 pre obec Kanianka jeden volebný obvod 

 

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

 

 

K bodu 7/ Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce. 

 

UZNESENIE č. 452/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u r č u j e 
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v súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Kanianka na volebné obdobie 2018 –2022 na plný 

úväzok , t.j. 100 %. 

 

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

 

K bodu 8/ Schválenie uznesenia  k projektu „Zberný dvor“.  

 

Starosta obce – na základe verejnej súťaže sa  hodnota zákazky  zmenila. Toto sú už presné sumy 

podľa projektu, ktoré sa vysúťažili. 

 

Ing. Krakovik D. -  To dielo bude stáť 248.200 € ? – koľko nám dá štát a koľko to bude stáť obec 

Starosta obce – Áno, to je už vysúťažená cena, dielo bude stáť 248.200 €.  

JUDr. Lacko – predpokladá, že je to podmienené úspešnosťou projektu a podpísaním zmluvy 

o dielo. 

Starosta obce – ešte sme nedostali z Ministerstva informáciu o tom, či sme úspešní a či sú v 

poriadku všetky materiály zo strany obce. 

 

 

UZNESENIE č. 453/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

predloženie ŽoNFP s názvom projektu : „ Zberný dvor v obci Kanianka“  v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 454/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celkové oprávnené výdavky projektu s názvom projektu : „ Zberný dvor v obci Kanianka“  - 

technická vybavenosť zberného dvora v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 vo 

výške 248.200,- € 

 

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

 

UZNESENIE č.  455/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

s c h v a ľ u j e 

 

výšku 5% spolufinancovania projektu „ Zberný dvor v obci Kanianka“  v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zo strany žiadateľa v sume 12.410,00 € z celkových oprávnených 

výdavkov projektu   

 

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

 

 

K bodu 9/ Odkúpenie hnuteľného majetku obce. 
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Starosta – vyraďujú sa staré zbrane, žiadosť podali príslušníci obecnej polície. Odpredaj je 

dvojstupňový, na predchádzajúcom OZ bol schválený zámer, na dnešnom odpredaj. Pri odpredaji 

obec nie je povinná postupovať dvojstupňovo. 
 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 456/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

kúpno-predajné zmluvy na odpredaj obecného majetku v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí   z dôvodu osobitného zreteľa – ich poškodenia a to strelnej zbrane 

typu ČZ75 výrobné číslo F-2183 pre p. Jána Fecka,  trvale bytom 97101 Prievidza,  strelnej zbrane 

ČZ75 výrobné číslo J-4324 pre p. Stanislava Kúdelku, trvale bytom 97101 Prievidza a  strelnej 

zbrane typu ČZ75 výrobne číslo G-8992 pre p. Michala Árendáša, trvale bytom 971 01 Prievidza 

 

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

 

Starosta - Obec ide meniť dvere na požiarnej zbrojnici, staré dvere chceme demontovať a odpredať, 

nakoľko firma to urobí tak, že ich rozoberie. Inzerát bol zverejnený na internete. Ohlásil sa jeden 

záujemca, ktorý by ich chcel odkúpiť.  

 

Kuna M. – nie sú dvere  ešte v majetku? Neodpisuje sa to ? Sú motorizované? 

Hollá M. – žiadateľ súhlasí s cenou brán? 

Starosta obce –  obec dvere nemá kde použiť, navrhuje ich odpredať. Nikto iný neprejavil záujem 

o kúpu brán. 

 

UZNESENIE č.457/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

dvoch kusov automatických brán s motormi demontovanými z požiarnej zbrojnice v celkovej cene 

600 €/ 2 kusy z dôvodu osobitného zreteľa a to ich prebytočnosti, z dôvodu kúpy nových brán. 

Predaj sa schvaľuje  pre Branislava Zábojníka, 972 01 Bojnice 

 

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

 

 

Starosta obce - spoločnosť Termming prejavila záujem o kúpu pre nás neupotrebiteľného majetku. 

Je v nulovej hodnote.  Kúpou sa vyrovná strata Eko Energie zo štiepky, ktorá nebola dodaná 

firmou, z ktorej je táto pohľadávka nevymožiteľná. Vyrovnáme týmto spôsobom stratu. Potom je 

druhá vec, legislatívna a účtovná 

JUDr. Lacko – uviedol, že je to finančné riešenie problémov ktoré nastali v Eko Energii ohľadom 

dodávky štiepky. Hotové peniaze sa získajú odkúpením majetku a odpísanie pohľadávky podľa 

zákona. Vysvetľoval, ako pohľadávka v Eko Energii vznikla. 

S odkúpením hnuteľného majetku súhlasí.  

 

 

 

 

UZNESENIE č.458 /2018 
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Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

kúpnu zmluvu  medzi  Eko Energia s.r. o. Kanianka a Termming a.s.  Bratislava na odkúpenie 

hnuteľného majetku v celkovej sume 12.851,- €  bez DPH, ktorý je bližšie špecifikovaný v čl. 

I. ods. 2) kúpnej zmluvy, návrh zmluvy bol zaslaný všetkým poslancom OZ dňa 14.6.2018 

 

b) odporúča  

valnému zhromaždeniu schváliť predaj hnuteľného majetku v celkovej sume 12.851,- € bez DPH, 

ktorý je bližšie špecifikovaný v čl. I. ods. 2) kúpnej zmluvy spoločnosti Termming a.s. Bratislava; 

a zároveň odporúča štatutárnemu zástupcovi obce Kanianka vykonávajúceho pôsobnosť valného 

zhromaždenia, udeliť súhlas konateľovi spoločnosti Eko Energia s.r.o. na podpis kúpnej zmluvy, 

ktorou sa odpredá hnuteľný majetok uvedený v návrhu kúpnej zmluvy 

 

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

 

K bodu 10/ Prenájom nehnuteľného majetku obce 
 

Prednosta – uvoľnil sa priestor bývalej posilňovne na ulici Školská - ukončenie termínu nájmu bolo 

schválené na minulom OZ. Je potrebné vyhlásiť verejnú  súťaž na prenájom týchto priestorov. 

Starosta – navrhuje priestory vrátiť obyvateľom, lebo neboli kolaudované ako nebytové priestory. 

Kuna M. – je za to, aby sa vrátili priestory ľudom. 

Starosta – ak by súhlasili obyvatelia s kúpou nebytových priestorov do spoluvlastníctva, musia to 

podpísať všetci obyvatelia. 

JUDr. Lacko – vrátenie priestorov ľuďom je neriešiteľné, je to finančne  náročné. Jednou 

z možností je prenajať tieto priestory vlastníkom bytov napr. na  99 rokov za 1 €. 

Starosta obce – navrhol odpredať priestory tým obyvateľom,  ktorí majú má o ne záujem za 

vyhláškovú cenu. Navrhol osloviť ľudí vo vchode, či dome a zistiť či majú o priestory záujem.  
 

 

UZNESENIE č.459/2018 

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 prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v podstavanej časti 

technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č. 7 , 

zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , v Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej výmere 32,13 m
2
 , 

na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1674/313, zapísanej na LV č. 1098, v k.ú. Kanianka (bývalá 

posilňovňa ) na základe obchodnej verejnej súťaže 
 

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

UZNESENIE č. 460/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúceho sa 

v podstavanej časti technického podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 

589 vchod č.7 zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , v Kanianke,  v celkovej výmere 32,13 m
2
 , 

na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1674/313, zapísanej na LV č. 1098, v k.ú. Kanianka, 

podmienky OVS boli zaslané poslancom OZ 19.6.2018  
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Hlasovanie:    Za :    8           Zdržal sa:       0                     Proti:   0 
 

 

Dostavil sa o 18,10 Roman Vážan – počet poslancov bol 9 
 

 

UZNESENIE č. 461/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce riešiť odpredaj nebytových priestorov v bytových domoch v prospech vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa  v príslušných bytových domoch v spolupráci 

s Eko-energiou s.r.o. Kanianka 

 

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

 

K bodu 11/ Prevody nehnuteľného majetku obce. 

 

Starosta – pán Trosko podal na obec žiadosť o odpredaj pozemku. Zasadala stavebná komisia, 

požiadal predsedu komisie o vyjadrenie.  

Ing. Krakovik D.  – Jedná sa o pozemok v III. stavbe IBV. Komisia dala k tomuto zamietavé 

stanovisko, nakoľko priestor môže byť využitý na stojisko kontajnerov, úložisko snehu a pod. 

 

 

UZNESENIE č. 462/2018  

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 Ing. Františkom Troskom, trvale bytom 972 01 Bojnice. 

Jedná sa o  parcelu reg. "C" č. 2033/357 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 135 m
2
 v 

celosti v k. ú. Kanianka  za cenu 26,- €/m
2
. Všetky náklady súvisiace s predajom  pozemkov vrátane 

GP hradí žiadateľ. 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

O 18, 18 odišiel  JUDr. Filip Štancel a MUDr. Berkeš, zostávajúci poslanci v počte 7 

 

Prednosta – obec obdržala žiadosť pána Ing. Petra Šimurku, ktorý má záujem  o zámenu, resp. 

odkúpenie časti obecných pozemkov. Podklady boli poslané poslancom. Stavebná komisia súhlasila 

so zámenou pozemkov. 

 

 

UZNESENIE č. 463/2018 

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 že žiadané pozemky nie sú 
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pre obec využiteľné a sú bezprostredne susediace  pozemkom vo vlastníctve budúceho 

zamieňajúceho  Ing. Petra Šimurku, trvale bytom 972 17 Kanianka a   obcou Kanianka.   

Do majetku obce Kanianka  prejde parc. CKN č. 165/8 – záhrada o výmere 51 m
2
 v celosti na 

základe GP č. 114/2017, vypracovaného spoločnosťou Geoing s.r.o. dňa 15.1.2018, parc. EKN č. 

1754/2 – trvalé trávne porasty o výmere 163 m
2
 v podiele 1/49,   parc. reg. EKN č. 1754/3 – trvalé 

trávne porasty o výmere 62 m
2
 v podiele 1/49, parc. reg. EKN č. 1825 – orná pôda o výmere 344 m

2
 

v podiele 1/28 , všetky v k.ú. Kanianka. Do majetku pána Ing. Petra Šimurku, trvale bytom  972 17 

Kanianka , prejde reg. CKN č. 168/2 – zastavané plochy a nádvoria ,  o výmere 68 m
2
 v celosti 

a parc. CKN č. 1674/798 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m
2
 v celosti, obidve parcely 

v k.ú. Kanianka vytvorené v zmysle GP  č. 114/2017, vypracovaného spoločnosťou Geoing s.r.o. 

dňa 15.1.2018 ktoré sú vo vlastníctve obce Kanianka.  

Za rozdiel vo výmere zamieňaných parciel 127,12 m
2 

doplatí žiadateľ Ing. Peter Šimurka obci 

Kanianka v cene 26 €/m
2
. 

Náklady súvisiace so zámenou pozemkov a to GP a poplatok za návrh na vklad hradí žiadateľ 

a náklady s vypracovaním zámennej zmluvy a návrhu na vklad hradí obec. 

 

Hlasovanie:    Za :   7              Zdržal sa:   0                 Proti:   0 

 

 

K bodu 12/Rôzne.   

   

Starosta obce – výročnú správu spoločnosti Eko Energia obdržali všetci poslanci, otvoril k tomuto 

bodu rozpravu. Neboli žiadne pripomienky od poslancov. 

 

UZNESENIE č. 464/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

berie na vedomie 

 

výročnú správu spoločnosti Eko Energia s.r.o. Kanianka zostavenú ku dňu 31.12.2017 

 

Hlasovanie:    Za :  7             Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

 

Starosta – má výhrady k dvom veciam a to nenavyšovať poplatky za správu a poveriť zamestnanca 

obce výkonom auditu v spoločnosti Eko energia. 

JUDr. Lacko – poplatky za správu určite nepokryjú náklady spoločnosti. Obec nemôže  poskytovať 

služby pre niekoho iného, preto nemôže poveriť zamestnanca úradu k výkonu auditu. Navrhol 

pracovné stretnutie dotknutých osôb a hľadať riešenie ako vyjsť z tejto situácie. Určite nie je 

riešením zvyšovať poplatky, nie je to vhodné teraz pred voľbami. Obchodná spoločnosť má pre 

obec význam, zvyšovanie poplatkov je krátkodobé riešenie.  

Ing. Gajdošech – spoločnosť pracuje v nových podmienkach bez  tepelného hospodárstva. Ukázalo 

sa, že traja pracovníci Eko Energie urobili určitý zisk. Snažil sa urobiť určité opatrenia, aby 

hospodárili s vyrovnaným rozpočtom. Podarilo sa vymôcť niektoré dlhodobo nevymožiteľné 

pohľadávky. Jediný príjem správcovskej spoločnosti je poplatok za správu. Jeho výška nebola 

upravovaná 10 rokov. Ani miera inflácie nebola aplikovaná. Poplatok je na veľmi nízkej úrovni 

oproti okolitým obciam. Ponúkne návrh na zvýšenie vlastníkom bytov a je na nich či budú súhlasiť  

s návrhom – navrhuje okolo 6 €. Je to návrh do budúcnosti. Ako správca chce hospodáriť so ziskom 

a občania môžu vyžadovať za 6 € kvalitnejšie a lepšie služby.   Uviedol, že spolupráca Eko Energie 

s občanmi v minulosti nebola dobrá, v súčasnosti ľudia vidia určitú zmenu k lepšiemu.  

JUDr. Lacko – upozornil, že ak Eko Energia požiada vlastníkov bytov o zvýšenie poplatku za 

správu, títo môžu vypovedať zmluvu o správe z Eko Energiou.  

Hollá- aké by bolo to zvyšovanie?  

Ing. Gajdošech - Zo 4 € na 6 € 
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Vážan R. – od r. 2016   sa nič do Eko Energie neprinieslo,  žije sa len z toho,  čo je v Kanianke. 

Pozná veľa firiem, ktoré robia správu bytov aj niekde inde. Nevidí dôvod zvyšovať poplatky za 

správu bytov.  

Starosta obce – navrhol tento bod programu vypustiť z rokovania. 

Poslanci k navyšovaniu poplatku  nehlasovali, tento bod bude predmetom rokovania na budúcom 

OZ. 

 

Mgr. Mária Biskupičová vypracovala návrh zápisu do kroniky obce, ktorý poslanci obdržali. 

M. Kuna – upozornil za nesprávny názov Matrix klubu a požiadal o opravu. 

UZNESENIE č. 465/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Zápis do kroniky obce Kanianka za rok 2017 s pripomienkou p. Kunu 

 

Hlasovanie:    Za :    7           Zdržal sa:    0                        Proti:   0 
 

Starosta – nestotožňuje sa s plánom kontrol hlavného kontrolóra, chýbajú mu tam dve veci 

a navrhuje OZ presne špecifikovať, čo sa ide kontrolovať a za aké obdobie, tak ako to robí NKÚ. 

Ing. Krakovik D. – nerobil kontrolóra a je ťažko rozhodovať o niečom, keď nepoznáme názor 

kontrolóra. Mal by sa k tomu vyjadriť. 

Kuna M. - čo sa stane, keď nepredloží do termínu správu z kontrol? 

Starosta – nesplní si úlohu danú zastupiteľstvom. 

Hollá M. – navrhla správu z kontroly dotácii predložiť skôr, pokiaľ ešte bude zasadať staré OZ. 

JUDr. Lacko – musíme si uvedomiť že hlavný kontrolór má len 50% úväzok, nemôžeme mu 

doslovne „nasúkať“ robotu,  aby to zvládol. Kontrola musí byť primeraná. Kontrolór plní úlohy aj 

zo zákona 369, zle sa takto rozhoduje bez prítomnosti kontrolóra. Malo by sa s ním rokovať 

a dopredu pripravovať so zamestnancami obce plán kontrolnej činnosti na II. polrok. Sám nevie 

odhadnúť či je to veľa, málo, aký čas kontrolór k tomu potrebuje. Preto by tu mal byť a vyjadriť sa 

k tomu osobne. 

Starosta – nikto kontrolórovi nerozširuje rozsah kontroly, len ho upresňuje. 

 

UZNESENIE č. 466/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018, s doplnením bodu 3: kontrolu 

vykoná u subjektov 

1. FK Junior Kanianka, kontrolované obdobie rok 2017 

2. ŠK Priehrada, kontrolované obdobie rok 2017 

správy kontrol predloží do prvého zasadnutia OZ v roku 2019 

 

Hlasovanie:    Za : 6              Zdržal sa:   1 (Krakovik)                         Proti:   

 

 

 

Starosta obce – zo strany Mgr. Škultétyho bola na obec  doručená žiadosť o ukončenie pracovného 

pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku.  Z tohto dôvodu bol zo strany obce daný súhlas 

zamestnávateľa o ukončenie pracovného pomeru. 

 

UZNESENIE č. 467/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

berie na vedomie 
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skončenie pracovného pomeru Mgr. Dušana Škultétyho, náčelníka obecnej polície Kanianka ku dňu 

31.7.2018 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku 

 

Hlasovanie:    Za :      7         Zdržal sa:    0                Proti:   0 

 

Starosta obce -  informoval o obdržanom platobnom rozkaze proti žalovanému Emilovi Mendelovi 

o zaplatenie sumy 60.944,04 € s príslušenstvom . 

 

UZNESENIE č. 468/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

platobný rozkaz proti žalovanému Emilovi Mendelovi o zaplatenie sumy 60.944,04 € 

s príslušenstvom  

 

Hlasovanie:    Za :      7         Zdržal sa:       0             Proti:   0 

 

 

Starosta - V územnom pláne máme určené,  že musíme robiť plán zóny. Prednosta  odprezentoval 

prebiehajúce rokovania ohľadom zámeny pozemkov v pripravovanej stavbe IBV, ktorú odporúča 

zokruhovať. 

 

 

UZNESENIE č. 469/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o prebiehajúcich rokovaniach ohľadom zámeny pozemkov s Ing. Igorom Letavayom 

a Ing. Jaroslavom Dobrotkom 

 

Hlasovanie:    Za :      7         Zdržal sa:     0               Proti:   0 

 
 

Starosta obce – Informoval poslancov o tom, že obec hľadá možnosti na zakúpenie minitraktora na 

kosenie a odhŕňanie snehu, čo bude treba najmä v zime na chodníky. 

JUDr. Lacko – vyjadril sa ohľadne preplatenia dovolenky starostovi obce. Prednosta konštatoval, že 

Uznesenie č. 435/2018 je nevykonateľné, mali by sme ho zrušiť. Z hľadiska zákona si to 

preštudoval a mali by sme prijať uznesenie v súlade so zákonom 253/1994 Z.z. Starostovi sa 

nahromadilo   veľa dovolenky. Nechce, aby mu prepadla a žiada ju preplatiť. Problém je v tom, že 

budú voľby v novembri, skončí sa mu mandát a čiže žiada prijať uznesenie, aby mu boli vyplatené 

finančné prostriedky za nevyčerpanú dovolenku. Inak hrozí to, že starosta bude čerpať dovolenku 

a obec zostane paralyzovaná. On ako zástupca starostu sa  ale nemôže   venovať zastupovaniu 

z pracovných dôvodov. Pokiaľ je to možné, nech si čerpá dovolenku, ale by sme mali prijať také 

uznesenie, že v poslednom výplatnom termíne sa preplatí toľko dovolenky, koľko bude mať 

nevyčerpané. Pokiaľ nebude zvolený, nevyčerpá dovolenku, nebude mu preplatená a tak mu 

prepadne. 

Kuna – čo bolo zlé na predchádzajúcom uznesení č. 435/2018?  

JUDr. Lacko – starosta v období prijímania tohto uznesenia nemal už tých 20 dní dovolenky ale len 

17 z roku 2017. 

Vážan - tak prijmime uznesenie,  že zostatok dovolenky ktorá mu zostane sa mu preplatí. 
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UZNESENIE č. 470/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s ustanovení, § 2 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplatenie 

náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce Kanianka Ing. Ivorovi Husárovi za  roky 

2017 a 2018 v počte dní nevyčerpanej dovolenky zistené ku dňu zloženia sľubu novozvoleného 

starostu obe Kanianka a to vo výplatnom termíne mesiaca december 2018 

 

Hlasovanie:    Za :      6        Zdržal sa:     1 (Krakovik)               Proti:   0 

UZNESENIE č. 471/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

r u š í 

 

uznesenie č. 435/2018, zo dňa 25.4.2018 

 

Hlasovanie:    Za :      7         Zdržal sa:     0               Proti:   0 

 

 

K bodu 13/ Diskusia 

 

Ing. Krakovik – je potrebné riešiť dopravné značenie výjazdu z Pánskeho hája na štátnu cestu, 

pretože pri križovatke nebezpečne parkujú vozidlá, v rodinnom dome sú t  nájomcovia, ktorí tam 

parkujú niekedy aj  4 autá a je znemožnený výjazd.  

Škultéty – pre každú dopravnú značku musí byť vypracovaná projektová dokumentácia 

a schvaľovací proces.  

Starosta – treba dať písomnú žiadosť na osadenie dopravnej značky, resp. žltej čiary a návrh ako by 

to malo vyzerať. Potom sa musí  vyhotoviť pasport, a dopravný inžinier to príde posúdiť. 

Ing. Krakovik -  za rodinným domom pána Sečianskeho sa nekosilo už 4 roky.  

Starosta - Cez obecný pozemok, keď si postavil dom, zahatal prístup na pozemok. Občania urobili 

prechod cez jarok a dopravný inžinier to napadol, že je to nezákonne. 

Ing. Krakovik D. – navrhol osadiť informačné šípky na voľné parkovanie, kde by mohli odstaviť 

vozidlá návštevníci Kanianky. 

Ďalej poukázal na vyberanie poplatku za WC na  kanianskych  dňoch 0,20 € . 

Vidová – je potrebné zabezpečiť viac sáčkov na smeti na kanianske dni. 

Starosta obce - Jednalo sa o akciu nie celoobecného charakteru, ale okresného . Wc niečo stoja, 

voda, čistiace prostriedky, papier elektrina. Tých 0,20 € určite ani nevykrylo  náklady na prevádzku. 

Vážan R. – taktiež počul odozvy na WC na kanianskych dňoch – nebolo mydlo, nebolo sa do čoho 

utrieť. Starosta uviedol, že je to záležitosť pána Bielického. 

Vážan R. - navrhol, aby boli cez leto toalety otvorené pre verejnosť. 

Starosta obce – je možnosť dať WC aj do prenájmu. 

Ďalej navrhol zvážiť, či by nebolo dobré , aby detské ihrisko otvorené len do  20,00h , pretože malé 

deti sú už v túto hodinu doma a chodia tam veľkí pubertiaci a ničia zariadenie ihriska.  

Vidová Ľ. – bolo by dobré umiestniť na ihrisko viacej detských hojdačiek. 

Kuna M. – ak sa uvažuje o nákupe minitraktora,  možno by to mohla kúpiť Eko Energia.  

Vidová Ľ. – upozornila na  parkovanie z oboch strán na ulici  košovská cesta –  vodiči si nechávajú   

autá na chodníkoch. 

Starosta obce – v poslednom čase obec riešila občana na tejto ulici ,ktorý vykladá tovar z poľských 

kamiónov z cesty a následne predáva z dvora ovocie. Blokuje s tým cestu. 

Ak by sa zrušil chodník na jednej strane, rozšíri sa cesta a mohlo by sa tam parkovať. Takto by sa 

poriešila   celá košovská ulica. 

Vážan R. -  prečo sa nerefunduje kosenie kopca pred obecným úradom, keď cesta je TSK? 
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Starosta obce – požiadal pána Vážana, nech to skúsi odkonzultovať s TSK a zároveň uviedol, že 

obec kosí aj ďalšie súkromné plochy. 

Starosta obce – spýtal sa p. Vážana, ako si dovolili uzavrieť komunikáciu, ktorú vlastní obec, ktorá 

slúži ako prístup k záhradkám. 

Vážan – je uzavretá kôli zveri. 

Starosta obce – nemáte k tomu ohlásenie, budete vyzvaní, aby ste tú prekážku odstránili. Cesta má 

slúžiť všetkým občanom obce. Opätovne sa pýtal, kto uzavrel cestu. 

Vážan – na konci sceľovania pozemkov sa mali urobiť prístupové cesty. 

Starosta obce – kde je to schválené, nie je na to ani stavebné povolenie. Kto to uzavrel? 

Vážan – ja nie. 

Ing. Krakovik D.– požiadal o umožnenie parkovania na stojisku pre autobusy pre návštevníkov 

kostola. Nebolo by možné dať výnimku, aby mohli ľudia parkovať tam, kde stoja autobusy. Má 

poznatok, že obecná polícia mala problém s tým, že tam stoja autá. 

Starosta - spoje sú vo verejnom záujme a parkovanie autobusov, aby nám nezrušili žiaden spoj. 

Cirkevný pozemok je dosť  veľký na to,  aby sa urobilo rozšírenie parkovacích miest  . Výnimka 

z vyhlášky, čo sa týka parkovacích miest neexistuje.  

Škultéty - upozorňoval vodičov na dopravnú značku, že je to stojisko pre autobusy, ale nikto 

nikomu  určite nedal pokutu. 

Vidová – vyjadrila sa k asfaltovaniu starej cesty, starosta bol osobne za každým občanom. 

A tiež riešil to, že smrdí kanalizácia. 

Starosta – bolo by dobre urobiť záchyt z lesnej ulice – lebo po búrke z lesa tečie voda dolu dedinou. 

Tým by sa eliminovali nánosy hliny a konárov z lesa.  

Hollá M. – informovala sa, či by sa nedalo zvýrazniť parkovacie čiary pred papagájom a upozornila 

na málo kontajnerov pred bytovým domom, navrhla urobiť stojisko na kontajnery pre SSS a nie je 

kam dávať zberový papier. Upresnila, že na drobné papieriky. 

Na konci prázdnin má eRko naplánovanú akciu s deťmi, informovala sa, ako je to s použitím 

verejného priestranstva a poplatkami. 

Starosta – poplatky za verejné priestranstvo sú určené VZN. Výnimka z VZN sa dať nemôže. Je to 

na dohode, treba prísť na úrad, zber papiera vykonávajú zamestnanci obecného úradu každé dva 

týždne spred vchodov. 

Kuna M.  – informoval sa na zber tetrapakov. 

Vážan R. – upozornil na plné kontajnery na šatstvo .  

Starosta – v obci boli  dvaja podnikatelia, ktorí mali na základe zmluvy kontajnery na šatstvo a tie 

chodili vyprázdňovať. Jeden z nich podá žiadosť o ukončenie zmluvy, druhá firma preberie jeho 

kontajnery, zatiaľ sa tak nestalo, preto sú v súčasnosti plné.  

Gromová Adriana - Aké sú plány so zberným dvorom, s čím všetkým sa ráta, čo sa tam bude 

sústreďovať, aká bude jeho činnosť. 

Začíname stavebné konanie, je to oplotená plocha, lokalita bola stanovená v ÚP. Ak obec obdrží 

financie, tempo jeho výstavby bude rýchlejšie. Z rozpočtu obce nám vystačí na oplotenie dvora. PD 

je kompletná hotová. Obec už má všetky vyjadrenia k stavebnému konaniu a prebieha stavebné 

konanie. Systém činnosti zberného dvora v súčasnosti presne nevie špecifikovať, bude sa tam 

zbierať plast, sklo, papier, textil, drobný stavebný odpad, drevná hmota. Bude sa viesť štatistika 

o odovzdaní odpadu. 

Súčasťou zberného dvora bude prístrešok na techniku, unimobunka, váha, oplotenie, osvetlenie, 

rampa. Na zber kovov musí byť samostatné povolenie, zatiaľ nie je riešený, môže sa riešiť len 

veľkoobjemovými kontajnermi – abrolmi. 

Gromová A. – informovala sa, kde má voziť malé kovové odpady, odpad bude  individuálne 

dopravovaný? - odpad si budú občania voziť?  

Starosta obce – viacvrstvové odpady sa nespracovávajú, vozia sa priamo na skládku. Pani Gromová 

si to môže overiť priamo na firme PEDERSEN. Odpad si budú musieť občania individuálne do 

zberného dvora voziť. 

Gromová A. – informovala sa ohľadom verejnej dopravy. Ráno ide autobus a potom až o hodinu.   

Akým spôsobom a kde sa majú občania obrátiť na podanie požiadavky na zmenu spojov.  
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Starosta obce – podľa vyjadrenia SAD, ak je spoj vyťažený na 70 % tak je pre SAD nerentabilný. 

Ako prvý robia zmenu grafikonu  železnice. Na základe nich SAD uprednostňujú prípoje na vlaky 

a potom sa rieši doprava  pracujúcich – závodná doprava. Posun je  komplikovaný, lebo spoje na 

seba naväzujú. Odporučil, aby sa občania obracali s požiadavkami priamo na SAD, prípadne, ak 

bude viacej požiadaviek na obci, pokúsi sa zabezpečiť stretnutie s riaditeľom SAD. 
 

Starosta odpovedal na  pripomienky a podnety občanov. 

 

Prioritou asfaltovania sú veľké plochy a o dva týždne sa budú riešiť nájazdy do RD, čiže menšie 

plochy. Už teraz vznikli práce naviac, ktorých bude veľké množstvo. 

Čo sa týka FK Junior – štatutárom  je p. Marko. Pomáhajú 3 ľudia v rámci brigád na oplotení. 

Nebola to podmienka obce. Obec poskytuje jednotlivým klubom  dotácie, tak obec očakáva, že by 

mohli  urobiť aj brigády. Iniciatíva na výstavbu oplotenia vyšla z FK Junior nie z obce. Brigádu detí 

dohodol tréner, p.  Ugróczy. Mali len  malé kamene pohádzať do jarku pri ceste nad priehradou. Zo 

strany obce nebola požiadavka, aby oplotenie robili rodičia s deťmi. Brigády si rieši FK junior nie  

starosta.  

To, že niekomu zakázal komunikovať s občanmi nie je pravda, berie to ako ohováranie. Obráti sa na 

vedenie Eurovie. 

Pokiaľ budú nekvalitne realizované úseky cesty a osadenie šácht, obec to bude reklamovať. 

Ukončenie cesty sa bude robiť na záver, vrátane nájazdov, v súčasnosti sa  asfaltujú veľké plochy. 

Zhotoviteľ poskytuje záruku 5 rokov, v zmluve je zakotvený rozsah prác. Vjazdy sa nebudú 

asfaltovať, ale obec urobí opatrenia aby bol umožnený vjazd na pozemky. Obrubníky boli osadené 

výškovo na úrovni komunikácie kvôli spevneniu telesa komunikácie. Bežnú dažďovú vodu 

odvodnenie zachytí, ale prívalové dažde nie. 

Obec čistí  koše v dažďovej kanalizácií. 

V prípade, že niekto vypúšťa splaškovú kanalizáciu mimo kanalizáciu, treba to nahlásiť na obec. 

Obec to nahlási na ŽP. 

Najväčšie problémy na Starej ceste vidí starosta na premosteniach. Niektoré úseky starej cesty si vie 

predstaviť rozšíriť. Urgoval vodárne a kanalizácie aby si osadili a opravili šupátka.  

Perniš T. – pýtal sa, kto opraví vytrhanú dlažbu, ktorá bola rozobratá firmou pri kladení 

obrubníkov. 

Starosta – Eurovia musí technické veci doriešiť.  

Obec Kanianka zabezpečuje projekt plynofikácie budovy futbalového štadióna, pretože pôvodne 

mala byť elektrifikovaná, čo by bolo veľmi nákladné. Zároveň prebieha verejná súťaž na vrt pre 

zavlažovanie ihriska, zároveň obec zaplatí čerpadlo do jestvujúceho zavlažovacieho systému. 

Požiadal p. Perniša, aby napísal mailom kde je problém ohľadne asfaltovania  a bude sa snažiť ho 

vyriešiť. 

 

 

Ing. Pernišová M. – na zasadnutie  prišla ako obyčajný občan obce, syn prišiel s 

určitými pripomienkami. Nepáči sa jej vyjadrenie starostu, že „rodina Pernišová si robí volebnú 

kampaň“.  

V závere rokovania pochválila starostu že rozprával ako sa na starostu patrí. To, ako reagoval na 

začiatku rokovania  sa nepatrí.  Dotklo sa jej, keď niekto na ňu vybehne.  

Starosta obce - vnímal to tak isto. Dotklo sa ho to, že niekto povedal, že niečo zakázal.  Pani 

Pernišovej vyšiel v ústrety vo všetkom, čo chcela. 

Doslovný prepis zvukového záznamu 

Perniš T. – Pán starosta, nezvyšujte na ňu hlas, Dobre? Lebo sa postavím a bude zle. Tak sa 

chovajte slušne k mojej mame. (nezrozumiteľna veta.........) Opatrne, dobre? Lebo je to žena. Keď si 

my povieme medzi sebou svoje a zvýšime hlas medzi sebou, okej. Nemám problém. Ale nezvyšujte 

prosím Vás hlas na ženu. (nezrozumiteľná veta.....)  

Starosta – ukľudnite sa, ste na obecnom zastupiteľstve. 

Perniš - áno som. 
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Starosta – ja som s Vami husy nepásol. 

Perniš – ani ja s Vami. 

Starosta – nie som si vedomý, že som na niekoho zvyšoval hlas. 

Perniš – nie? Tak sa počúvajte. 

Starosta – vidíte, čo mám v uchu? 

Perniš – vidím. 

  

K bodu 14/Záver. 
 

 

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

účasť a zasadnutie o hod.  21,00 h ukončil. 
 

 

 

 

             

Ing. Dušan Krakovik                                                                                     Marcel Kuna 

   overovateľ                                                                                                    overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                           Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                             starosta obce 


