Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného
dňa 26.9. 2018
Počet poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 11
UZNESENIE č. 472/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 26.9.2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 473/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
Ľuboš Lipovský
Roland Šipoš
a poveruje zapisovateľa:
Dašu Hujovú
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 474/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 475/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Kanianka za školský
rok 2017/2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 476/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy Kanianka za
školský rok 2017/2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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UZNESENIE č. 477/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2018 obce Kanianka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kanianka pre kalendárny rok 2019 tak, ako bolo predložené
na OZ.
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 478/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2018 obce Kanianka o dani z nehnuteľností pre kalendárny rok 2019 tak, ako bolo predložené
na OZ.

Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 479/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3B za rok 2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 480/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 3B za rok 2018
Príjmy:
bežné príjmy navýšenie o
kapitálové príjmy
finančné operácie
úprava č. 3B navýšenie o

68.997,- €
0,- €
0,- €
68.997,- € (celkové príjmy 2.678.874,-€)

Výdavky:
bežné výdavky navýšenie o
kapitálové výdavky navýšenie o
finančné operácie
úprava č.3B navýšenie o

Hlasovanie:

Za : 11

33.042,- €
6.530,- €
0,- €
39.572,- €

Zdržal sa: 0

(celkové výdavky 2.649.449,- €)

Proti: 0

UZNESENIE č. 481/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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presun v položkách energie medzi jednotlivými programami ako úpravu rozpočtu obce na konci roka
2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 482/2018
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv v termíne od 9-12/2018 za
bytový dom Nová 600 v zmysle plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne :
-revízie a kontroly technických zariadení do sumy 20,-- €
-poplatky za vedenie účtu do sumy 50,-- €
-výmena pomerových meračov tepla-118 ks do sumy 2 236,--€
-odstraňovanie nedostatkov z vykonanej revízie bleskozvodu do sumy 100,-- €
-kontrola ventilov SV a TÚV v stupačkách bytov do sumy 350,-- €
-kontrola hlavných stupačkových ventilov SV a TÚV do sumy 150,-- €
-čistenie kanalizačnej prípojky do sumy 120,-- €
-nepredvídané opravy a poruchy do sumy 500,-- €
S p o l u : do sumy 3 526,-- €
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa:

1 (Ing. Krakovik)

Proti:

0

UZNESENIE č. 483/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv v termíne od 9-12/2018 za
bytový dom Lúčna 535 v zmysle plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne :
-revízie a kontroly technických zariadení do sumy 260,--€,-- €
-poplatky za vedenie účtu do sumy 50,-- €
-výmena pomerových meračov tepla-122 ks do sumy 2 300,--€
-odstraňovanie nedostatkov z vykonanej revízie bleskozvodu do sumy 300,-- €
-kontrola ventilov SV a TÚV v stupačkách bytov do sumy 350,-- €
-kontrola hlavných stupačkových ventilov SV a TÚV do sumy 230,-- €
-čistenie kanalizačnej prípojky do sumy 250,-- €
-nepredvídané opravy a poruchy do sumy 500,-- €
S p o l u : do sumy 4 240,-- €
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa: 1 (Ing. Krakovik)

Proti:

0

UZNESENIE č. 484/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Kanianka na rok
2019, 2020, 2021
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0
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UZNESENIE č. 485/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Programový rozpočet obce na rok 2019
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa: 1 (R. Vážan)

Proti: 0

UZNESENIE č. 486/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
programový rozpočet obce na roky 2020, 2021
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 487/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv v termíne od 1-12/2019 za
bytový dom Nová 600 v zmysle plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne :
-kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v sume do 150,-- €
-kontrola domového regulátora plynu v sume do 50,-- €
-overenie vodomerov – teplá voda v sume do 1 450,-- €
-overenie vodomerov – studená voda v sume do 1 450,-- €
-deratizácia spoločných priestorov v sume do 100,-- €
-odstraňovanie závad a nedostatkov z revízie elektriny spoločných priestorov v sume do 100,-- €
-maľovanie olejového sokla vo vchodoch 21 a 25 v sume do 600,-- €
-oprava a maľovanie vchodových dverí, oprava a utesnenie poštových schránok v sume do
2 100,-- €
-oprava striešok na vchodových dverách 3 ks v sume do 900,-- €
-oprava šachty rozvodov kúrenia a TUV v sume do 1 000,-- €
-oprava plastových okien a plastových balkónových dverí v celom bytovom dome v sume do
500,-- €
-oprava strešných okien v sume do 7 800,--€
S p o l u: do sumy 16 200,-- €
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa:

1 (Ing. Krakovik)

Proti: 0

UZNESENIE č. 488/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv v termíne od 1-12/2019 za
bytový dom Lúčna 535 v zmysle plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne :
-odborná prehliadka výťahu v sume do 560,--€
-medziobdobná prehliadka výťahu v sume do 560,--€
-kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v sume do 150,-- €
-kontrola domového regulátora plynu v sume do 50,-- €
-revízia elektriky vo výťahu v sume do 150,-- €
-deratizácia spoločných priestorov v sume do 100,-- €
-odstraňovanie závad a nedostatkov z revízie elektriny spoločných priestorov v sume do 500,-- €
-oprava správnej činnosti domovej kotolne v sume do 300,-- €
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-oddelenie hlavnej elektrickej stupačky medzi jednotlivými poschodiami protipožiarnou prepážkou
v sume do 500,-- €
-opatrenia na ochranu podkrovia pred škodcami v sume do 1 500,-- €
-montážne a obslužné cesty v podkroví v sume do 500,-- €
-aktualizácia menoviek, výmena zámku v sume do 30,- €
S p o l u: do sumy 4 900,-- €
s tým, že vylúči z použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv tie náklady, ktoré vyhláška
určuje ako použiť na konkrétny účel, napr. náklady na kotolňu
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa:

1 (Ing. Krakovik )

Proti: 0

UZNESENIE č. 489/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu nezávislého auditora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok 2017
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti:

0

UZNESENIE č. 490/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
konsolidovanú výročnú správu obce Kanianka za rok 2017
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 491/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Kanianka skutočnosť k 30.06. 2018
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 492/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2018
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 493/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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UZNESENIE č. 494/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte športového areálu na ulici Lúčna
v Kanianke zo strany nájomcu Rastislava Píša, trvale bytom Kanianka, ku dňu 31.10.2018
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 495/2018
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 na základe obchodnej verejnej súťaže
nachádzajúcich sa v objekte športového areálu na ul. Lúčna v Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej
výmere 53,07 m2 , na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2764, zapísanej na LV č. 2181 , k.ú. Kanianka
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 496/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte športového areálu na
ulici Lúčna v Kanianke
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 497/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory v objekte
športového areálu na ulici Lúčna v Kanianke vo vlastníctve obce v zložení: JUDr. Ján Lacko - predseda,
Ľuboš Lipovský , Ľubica Vidová, Ing. Igor Makeš, Roland Šipoš. Na základe odporúčania komisie môže
starosta obce podpísať nájomnú zmluvu s vybratým uchádzačom
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 498/2018
Obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje
starostu obce k podpísaniu zmluvy o prenájme nebytových priestorov v objekte športového areálu na
ulici Lúčna v Kanianke na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže a na základe odporúčania
komisie na vyhodnotenie ponúk na prenájom
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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UZNESENIE č. 499/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod vlastníctva obecného majetku
formou zámeny z dôvodu osobitného zreteľa medzi Ing. Petrom Šimurkom, trvale bytom 972 17
Kanianka a
obcou Kanianka. Žiadané pozemky nie sú pre obec využiteľné a sú bezprostredne
susediace s pozemkom vo vlastníctve budúceho zamieňajúceho.
Do majetku obce Kanianka prejde parc. reg. CKN č. 165/8 – záhrada o výmere 51 m2 v celosti na
základe GP č. 114/2017, vypracovaného spoločnosťou Geoing s.r.o. dňa 15.1.2018, parc. reg. EKN č.
1754/2 – trvalé trávne porasty o výmere 163 m2 v podiele 1/49, parc. reg. EKN č. 1754/3 – trvalé trávne
porasty o výmere 62 m2 v podiele 1/49, parc. reg. EKN č. 1825 – orná pôda o výmere 344 m2 v podiele
1/28 , všetky v k.ú. Kanianka. Do majetku pána Ing. Petra Šimurku, trvale bytom 972 17 Kanianka
prejde parc. reg. CKN č. 168/2 – zastavané plochy a nádvoria , o výmere 68 m2 v celosti a parc. reg.
CKN č. 1674/798 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 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 m2 doplatí žiadateľ Ing. Peter Šimurka obci Kanianka
cenu 26 €/m2 (3.305,12 €).
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 :

11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 500/2018
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 z dôvodu osobitného zreteľa a to majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre
„IBV Pánsky háj Kanianka - IV. stavba“ medzi budúcim zamieňajúcim Ing. Jaroslavom Dobrotkom,
trvale bytom 971 01 Prievidza a obcou Kanianka.
Do majetku obce Kanianka prejde parc. reg. CKN č. 2107 – trvalé trávne porasty o výmere 546 m2, v k.ú.
Kanianka. Do majetku pána Ing. Jaroslava Dobrotku, trvale bytom 971 01 Prievidza, prejde časť parcely.
reg. CKN č. 2104/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 546 m2 v celosti v zmysle GP, ktorý bude
vypracovaný podľa situačného náčrtu.
Náklady súvisiace so zámenou pozemkov a to GP a poplatok za návrh na vklad hradí Ing. Jaroslav
Dobrotka, náklady s vypracovaním zámennej zmluvy a návrhu na vklad hradí obec.
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 501/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v rámci majetko-právneho vysporiadania pozemkov výkup parciel reg. „E“ v k.ú. Kanianka od
pôvodných vlastníkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov
v lokalite vedľa štátnej cesty č. III/51825 smerom na Lazany, v zmysle uznesenia OZ č. 382/2013
v sume 1 €/m2 nasledovne:
parc. reg. E č. 486 - orná pôda o celkovej výmere 2 m2 v celosti ;
parc. reg. E č. 400 – orná pôda o celkovej výmere 12 m2 podiel 1/9-ina;

7

parc. reg. E č. 415 – orná pôda o celkovej výmere 13m2 podiel 9/108-ín;
parc. reg. E č. 414 – orná pôda o celkovej výmere 3 m2 podiel 9/108-ín;
parc. reg. E č. 413 – orná pôda o celkovej výmere 2 m2 podiel 9/108-ín;
všetky v k.ú Kanianka od: Marty Letavajovej rod. Rybianskej, trvale
bytom Športová 203/5, 972 17 Kanianka,
parc. reg. E č. 489 - orná pôda o celkovej výmere 19 m2 v podiele 1/30-ina, v k.ú. Kanianka, od
Milana Baláža, trvale bytom 972 17 Kanianka,
parc. reg. E č. 489 - orná pôda o celkovej výmere 19 m2 v podiele 1/12-ina,
parc. reg. E č. 2036 - orná pôda o celkovej výmere 20 m2 v podiele 1/12-ina, obe v k.ú.
Kanianka, od Jozefa Tisaja, trvale bytom Poruba ,
parc. reg. E č. 483 - orná pôda o celkovej výmere 13m2 v podiele 1/9-ina, v k.ú.
Kanianka, od Mariana Baláža, trvale bytom 972 17 Kanianka,
parc. reg. E č. 483 - orná pôda o celkovej výmere 13m2 v podiele 1/3-ina, v k.ú.
Kanianka od Marty Kristovej, rod. Balážovej, trvale bytom 972 23 Dolné Vestenice.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do KN podá kupujúci.
Všetky náklady súvisiace s kúpou pozemkov hradí obec Kanianka.
Hlasovanie: Za : 11
UZNESENIE č. 502/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Zdržal sa: 0

Proti: 0

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 majetko-právneho vysporiadania pozemku za
účelom vybudovania vjazdu na zberný dvor zo štátnej cesty III/1800 a vybudovania chodníka pri štátnej
ceste III/1800 medzi budúcimi zamieňajúcimi Richardom Čavojským, trvale bytom 972 17 Kanianka,
Róbertom Čavojským, trvale bytom 972 17 Kanianka a obcou Kanianka. Do majetku obce Kanianka
prejde od Richarda Čavojského parcela registra EKN č. 2036 – ostatné plochy o výmere 20 m2 v podiele
2/12-iny, parcela registra EKN č. 489 – ostatné plochy o výmere 19 m2 v podiele 2/12-iny, parcela
registra EKN č. 480 – orná pôda o výmere 4 m2 v podiele 5/24-ín, parcela registra EKN č. 454 – orná
pôda o výmere 8 m2 v podiele 11/20-ín, parcela registra EKN č. 455 – orná pôda o výmere 16 m2
v podiele 11/20-ín, parcela registra EKN č. 444 – orná pôda o výmere 33 m2 v podiele 5/30-ín, parcela
registra EKN č. 445 – orná pôda o výmere 14 m2 v podiele 5/30-ín a od Róberta Čavojského, parcela
registra EKN č. 471/1 – orná pôda o výmere 12 m2 v podiele 2/16-iny, parcela registra EKN č. 471/2 –
orná pôda o výmere 7 m2 v podiele 2/16-iny, parcela registra EKN č. 458 – orná pôda o výmere 6 m2
v podiele 1/8-ina, parcela registra EKN č. 459 – orná pôda o výmere 13 m2 v podiele 1/8-ina, všetky
v k.ú. Kanianka. Prepočítaná výmera všetkých podielov zamieňajúcich do majetku obce je 33,115 m2.
Predpokladaná zámena:
Do majetku pána Róberta Čavojského, trvale bytom 972 17 Kanianka prejdú v pomere 6/7-ín a Richarda
Čavojského, trvale bytom 972 17 Kanianka prejdú v pomere 1/7-ina pravdepodobne časti týchto parciel
v terajšom vlastníctve obce, ktoré sú zastavané užívateľmi obecných pozemkov na základe údajov podľa
GP.
Jedná sa pravdepodobne o časti parciel v k.ú. Kanianka:
- časť parc. reg. CKN č. 113/1 – zastavané plochy a nádvoria
- časť parc. reg. CKN č. 2027/2 – lesné pozemky
- časť parc. reg. CKN č. 49/1– zastavané plochy a nádvoria
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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UZNESENIE č. 503/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v rámci majetko-právneho vysporiadania pozemkov výkup parcely reg. „E“ č. 1776 – trvalé trávne
porasty o výmere 423 m2 v celosti v k.ú. Kanianka v lokalite dojazdovej plochy lyžiarskeho vleku od
Marty Letavajovej, rod. Rybianskej, trvale bytom 972 17 Kanianka, v sume 1 €/m2
Hlasovanie:

Za : 10

Zdržal sa:

1 (R. Vážan)

Proti: 0

UZNESENIE č. 504/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu vlastníctva obecného
majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania
nevyužívaného pozemku obce,
bezprostredne susediaceho s pozemkom vo vlastníctve budúceho
kupujúceho, medzi obcou Kanianka a Petrom Mišenkom, trvale bytom 972 17 Kanianka. Jedná sa o
novovytvorenú parcelu reg. "C" č. 1674/804 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere do 43 m2 v
celosti v k. ú. Kanianka v cene 26,- € / m2 podľa GP na ktorom sa dohodne OZ so žiadateľom.
Náklady súvisiace s kúpou pozemkov a to GP a poplatok za návrh na vklad hradí žiadateľ, náklady
s vypracovaním kúpnej zmluvy a návrhu na vklad hradí obec.
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 505/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie územného plánu zóny „IBV Pánsky háj Kanianka - IV. stavba“ podľa návrhu č. 1, bez
riešenia územného plánu zóny na parcele CKN č. 2115 s tým, že do územného plánu zóny sa zapracuje
vybudovanie autobusovej zastávky na parcele CKN 2120/4
Hlasovanie:

Za :

10

Zdržal sa: 0

Proti: 1 (R. Vážan)

UZNESENIE č. 506/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správy o technickom stave nájomných bytových domov v obci Kanianka na ulici Nová 600 a Lúčna 535
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 507/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina o odkúpenie pozemku parc. č. 47/4 v k.ú. Kanianka
Hlasovanie: Za : 11
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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UZNESENIE č. 508/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nebytových priestorov
v budove združený objekt zdravotného strediska a obecného úradu č.s. 583, postavenej na CKN parc. č.
1674/401, na ulici SNP v Kanianke, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to dlhodobého zabezpečenia
zdravotnej starostlivosti v ambulancii v odbore – všeobecný lekár – všeobecný lekár pre dospelých do
31.12.2029 spoločnosti OMNIMED s.r.o. SNP 583 , 972 17 Kanianka, IČO: 44025831.
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 509/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v podstavanej časti technického podlažia obytnej budovy 590 na ulici Bojnická cesta
postavenej na CKN parc. č. 1674/311 a 1674/312 v Kanianke, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to
zhodnotenie majetku obce v sume 14.039,26 € s DPH prenajímateľom,
v zmysle rozpočtu
vypracovaného spoločnosťou OSP a.s. Košovská cesta 24 , Prievidza , do 31.12.2029 spoločnosti
Kaderníctvo Pekárová s.r.o. Bojnická cesta 590, 92 17 Kanianka, IČO: 47535725. V prípade skoršieho
ukončenia nájmu zo strany nájomcu ako je 31.12.2029 obec Kanianka nebude spoločnosti Kaderníctvo
Pekárová s.r.o. refundovať žiadne náklady, ktoré investovala do majetku obce
Hlasovanie: Za : 11
UZNESENIE č. 510/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

Zdržal sa: 0

Proti: 0

žiadosť Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina o súhlasné stanovisko s realizáciou stavby „10552Bojnice, Dubnica – zahustenie DTS a NNK, IBV Obora II“ o vybudovanie novej kioskovej trafostanice
v Kanianke na ulici Školská pri kotolni PK-29
Hlasovanie:

Za :

11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 511/2018
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina navrhnúť iné trasovanie novej kioskovej trafostanice v Kanianke
než na ulici Školská pri kotolni PK-29
Hlasovanie: Za : 11
UZNESENIE č. 512/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Upozornenie prokurátora Pd 111/18/3307- 4 a nápravné opatrenia ktoré vykonala obec Kanianka.
Hlasovanie:

Za : 11

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Ivor Husár
starosta obce
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