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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

6. marca 2019 

________________________________________________________________  
 

Prítomní:  9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený:  2,  JUDr. Ján Lacko, Ľubica Vidová 

 

Ing. Igor Makeš – prednosta OcÚ  

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

Občania v počte:  

           

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 17,00 h otvoril  starosta obce Ing. Ivor Husár. Konštatoval, že 

zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 12 ods. 1 zákona NR SR číslo 369/90 Zb. o 

obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s určením miesta, dňa a hodiny. 

 

         Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11  pozvaných poslancov je prítomných 9 , 

čo je nadpolovičná väčšina  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. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4/2018. 

5. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 1/2019.  

6. VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom.  

7. VZN 2/2019  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka.  

8. VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka.  

9. Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 30. 9. 2018. 

10. Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 2018. 

11. Správa o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2018. 

12. Program odpadového hospodárstva obce Kanianka do roku 2020. 

13. Územný plán zóny „IBV Pánsky háj Kanianka – IV. stavba“. 

14. Zriadenie komisií pri OZ Kanianka. 

15. Prevody nehnuteľného majetku obce. 

16. Prevod hnuteľného majetku obce. 

17. Prenájom nehnuteľného majetku obce. 

18. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za predchádzajúce obdobie. 

19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2018. 

20. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za predchádzajúce obdobie. 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na I. polrok 2019.  

22. Rôzne.      

23. Diskusia. 

24. Záver 
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UZNESENIE č. 1/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 6.3.2019   

 

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

 

UZNESENIE č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice   

 

Marcel Kuna 

Jaromír Jalový 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Štefan Hodas – nie je občan Kanianky, ale má pripomienky k územnému plánu. Vlastní pozemky, ktoré boli 

určené v územnom pláne zóny na bývanie. Má vedomosť že plán by mal byt prejednaný so všetkými 

vlastníkmi pozemkov. Úrad nedohodol a nerokoval s vlastníkmi, aký majú zámer. Tento plán nie je v súlade 

so zákonom. 

Starosta – obec má schválený územný plán. Aby sme mohli predstúpiť pred občanov s nejakým  zámerom, 

musíme mať nástrel. My máme vysúťaženého tvorcu územného plánu zóny a zhotoviteľa, ktorého  úlohou je 

manažovať celý postup. Dáme návrh a každý má právo sa vyjadriť. Musíme urobiť prvý návrh.  Zatiaľ 

nejdeme nič schvaľovať. Táto alternatíva sa predkladá na verejnú diskusiu.  

Hodas – má pocit, že sa veci zahmlievajú na obecnom úrade. Vlastníci nie sú informovaní. Nevidí dôvod, 

prečo by malo byť zabránené ich zaradenie do územného plánu zóny. 

Starosta - na základe Vašej žiadosti ste zahrnutí do územného plánu. 

Švarc Jaroslav – obyvatelia rodinných domov  na Ulici ČSĽA nemajú vysporiadané pozemky a preto  

nemôžu spraviť ich kolaudáciu. Žiada vysvetliť, prečo zasahuje 1 m na obecnom pozemku?  Keď staval 

dom, tak mal všetko zameranie v poriadku.  

Prednosta bol členom stavebnej komisie – majiteľov rodinných domov v tom období zastupoval pán Meluš.  

Kto vtedy vymeriaval pozemok nevie, stav je taký, že pozemky sú oproti zápisu posunuté. Pozemky, ktoré 

zasahujú na obecný majetok boli niekoľkokrát ponúknuté k odpredaju, ale majitelia to odmietli.  

Švarc - nebude platiť to, čo má už zaplatené. Prečo by to obec nemohla dať zamerať, keď si myslí, že to nie 

je správne ? Kto nakreslil tie plány ? Prečo nemá 4 m od záhradky ? Pochybil niekto, kto to posunul.  

Starosta – p. Švarc bude pozvaný na stavebnú komisiu, kde mu budú všetky podklady poskytnuté k 

nahliadnutiu. 

Švarc – požiadal, aby komisia prišla na miesto, aby videla ako je to v skutočnosti. 

 

K bodu 3/  Kontrola plnenia uznesení 
 

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

Makeš. 

K. Šimová - Poslanecký návrh zrušiť uznesenie 439/2018, z dôvodu, že je to majetkovo právna rovina medzi 

obcou a vlastníkom. 

 

UZNESENIE č.  3/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 
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uznesenie 439/2018  

 

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

 

 

UZNESENIE č.  4/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

K bodu 4/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4B/2018 

 

Ing. Kiššová - úprava rozpočtu sa robí v kompetencii starostu, ktorý ju 20.12.201 schválil. Úprava bude 

premietnutá v záverečnom učte. Obec k 31.1.2019 vypracovala uzávierku, ktorá je už na ministerstve, takže 

už žiadne zmeny sa robiť nedajú.   

 

 

UZNESENIE č.  5/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 4B/2018 

 

Príjmy: 

bežné príjmy zníženie o                           52.706,- €               

kapitálové príjmy navýšenie o       92.331,- €                            

finančné operácie                           0,- €               

úprava č. 4 .  navýšenie o                               39.625,- € (celkové príjmy 2.718.499,- €)       

 

Výdavky: 

bežné výdavky zníženie o              67.771,- €     -    

kapitálové výdavky  navýšenie o          107.396,- €       

finančné operácie              0,- €               

úprava č.4B. navýšenie o               39.625,- €            (celkové výdavky 2.689.074,- €)   

 

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

 

 

K bodu 5/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 1B/2019.  

 
Stanovisko HK k úprave rozpočtu. 

Kontrolór navrhol uchádzať sa o fondy zo štátu. Rozpočet je vyrovnaný.   Navrhol prijať túto úpravu bez 

pripomienok tak, ako bola prezentovaná.  

 
 

UZNESENIE č. 6/2019         

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 1B/2019 

 

Hlasovanie:    Za :   9             Zdržal sa:  0                          Proti:   0 
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UZNESENIE č.  7/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 1B/2019 

 

Príjmy: 

bežné príjmy zníženie o                58.640,- €               

kapitálové príjmy                    0,- €              

finančné operácie                    0,- €               

úprava č. 1B  zníženie o                      58.640,- €          (celkové príjmy 2.402.046,-€)       

Výdavky: 

bežné výdavky zníženie o          66.140,- €         

kapitálové výdavky  navýšenie o          7.500,- €       

finančné operácie          0,- €               

úprava č.1B zníženie o                        58.640,- €            (celkové výdavky 2.402.046,- €)  

 

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

 

 

 

K bodu 6 /VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

Starosta obce - vychádza nám, že separujeme na 20,8 % s tým, že poplatok je 10 eur za tonu. Ak bude obec 

separovať v tejto výške, vychádza to o rok na 22 € za tonu, čo je rapídny nárast. Musíme niečo urobiť so 

separovaním. Vykúp pet fliaš, ktorý zamýšľa štát, nám zníži množstvo separovaného odpadu. Bude potrebné 

osloviť občanov, ktorí ešte nemajú kompostéry, aby sa o ne uchádzali. Obec je povinná vytvoriť podmienky 

na kompostovanie, čo aj urobila. Ak  občania nebudú mať kompostér, budú musieť preukázať ako 

kompostujú, inak je to porušenie VZN o odpadoch.  Drobný stavebný odpad sa bude separovať priamo 

obcou až potom, keď bude vystavaný zberný dvor. Čo sa týka textilu  – rokoval s firmou z Bratislavy. 

Systém nefunguje dobre. Až na základe relácie v televízii sa ozvala firma a textil vyviezla.  

Starosta obce dal návrh pre poslancov – zakúpiť tašky na separovaný odpad. Cena je 5,90 € bez DPH za 

sadu, v ktorej sú tri kusy. V obci sú rozmiestnené kontajnery na papier, sklo, plasty,  kovy, viacvrstvové 

obaly, textil. Všetky informácie o separovanom zbere sú zverejnené na stránke obce. 

P. Hraňo – ak budeme od mladosti deti učiť separovať, budeme šetriť krajinu. Preto je za to, aby sa tašky 

zakúpili aj do školy a škôlky. Starosta obce – v škôlke a j v škole sú umiestnené zberové koše, kde deti 

separujú odpad. 

M. Kollár - Je nákup tašiek zahrnutý v rozpočte? 

Ing. Kiššová – bude musieť byt úprava rozpočtu. 

 

 

UZNESENIE č. 8/2019           

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Kanianka č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym  odpadom   

 

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

 

K bodu 7/ VZN 2/2019  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka.  

 
Ing. Kiššová - Každý rok sa dotácie poskytujú podľa VZN schváleného v predchádzajúcom roku. Toto VZN 

sa schvaľuje od 1.4.2019. ŠJ a ŠKD zúčtovávajú kde dotácie použili.  

 

 

 



5 

 

UZNESENIE č. 9/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Kanianka č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2019  

 

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

 

 

K bodu 8/ VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka 

 

Ing. Kiššová -  Návrhy na výšku príspevku prišli zo školských zariadení.  

 

UZNESENIE č.10/2019            

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Kanianka č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka  

 

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

 

 

K bodu 9/ Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej 

inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 30. 9. 2018. 
 

Ing. Kiššová - z dôvodu, že ukončilo svoje volebné obdobie  staré OZ , bola  k 30.9.2019 vykonaná 

inventarizácia.  

Prednosta – zo zoznamu na vyradenie bola vybratá pojazdná kuchyňa. Táto je ponechaná v majetku obce. 

 

UZNESENIE č.  11/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

správu – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 30. 9. 2018 vrátane zápisnice o zistení 

neupotrebiteľného majetku zo dňa 21.10.2018 s vypustením vyradenia pojazdnej kuchyne inv. č. 220342, 

ktorá bude ponechaná v majetku obce 

 

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

 

 

K bodu 10/ Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

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

2018. 
  

UZNESENIE č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

správu – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 2018 

 

Hlasovanie:    Za :     9          Zdržal sa:     0                       Proti:  0 
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K bodu 11/  Správa o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2018. 
 

Starosta obce – v súčasnosti máme zamestnaného  jedného policajta. Obec vyhlásila výberové konanie na 

náčelníka obecnej polície. Zverejnené je na profesii aj na internetovej stránke obce. 

Jalový – informoval sa, ako dokáže policajt posúdiť čo je čierna skládka. 

Asfaltová drť nie je čierna skládka? Keď prší, steká z nej do priehrady. 

Starosta obce – skládka recyklovaného stavebného materiálu nie je čierna skládka. Obec ju používa na cesty, 

na jar sa použije na opravu alebo výstavbu ciest. Čierna skládka pozostáva z odpadu, to je z materiálu, ktorý 

nie je ďalej použiteľný. 

Vážan – navrhuje, aby stavebná komisia pozrela čierne skládky v obci, napr. Patočina, IBV pánsky háj. 

Kuna – myslí si, že to nie je také akútne, lebo policajt spisuje tzv. denný zápis a zisťuje nárast čiernych 

skládok. Dá sa to v dennom zázname pozrieť. 

Štancel –Správa je komplexná, ku koncu sú priestupky, ktoré vie policajt posúdiť podľa priestupkového 

konania. Myslí si, že správa je vypracovaná tak, ako má byť. 

 

UZNESENIE č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

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

správu o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2018 

 

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

 

K bodu 12/ Program odpadového hospodárstva obce Kanianka do roku 2020. 
 

Starosta obce – POH prebehol schvaľovacím konaním na okresnom úrade. Vypracoval  ho doc. Hronec a  

požiadavky okresného úradu boli doň zapracované. 

Kuna – pri riešení zberného dvora v rámci dotácie ktorú sme žiadali sme sa bavili o separácii – separačnej 

krivke. 

Starosta – áno, boli to štandardy, ktoré musela obec dosahovať na nádoby na počet obyvateľov. Podľa 

nového je to pomer separovaného k zmesovému odpadu. 

Kuna – to by sme mali z roka na rok zväčšovať? 

Starosta obce – áno je to v zákone. 

 

UZNESENIE č. 14/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

Program odpadového hospodárstva obce Kanianka do roku 2020 

 

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

 

 

K bodu 13/ Územný plán zóny „IBV Pánsky háj Kanianka – IV. stavba“. 

 
Starosta obce – odpovedal pánovi Hodasovi, že v roku 2017 neboli zahrnutí do plánu zóny, nakoľko to obec 

chcela  robiť na etapy po určitú časť. Dnes ideme zrušiť toto uznesenie a zahrnúť do plánu zóny aj ich 

pozemky, preto rušíme toto uznesenie. 

 

UZNESENIE č. 15/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

Uznesenie č. 505/2018 zo dňa 26.9.2018  

 

Hlasovanie:    Za :    9            Zdržal sa: 0                           Proti:   0 
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Starosta obce – architekt nám  poslal 4 alternatívy územného plánu, kde nie je možné dať aj individuálnu 

aj hromadnú výstavbu.  

Kuna – navrhol nechať to len na rodinné domy. 

P. Hraňo – mohli by sme tam  dať postaviť aj bytový dom 

Važan – to, čo schválime je orientačné,  máme 30 dní na pripomienkovanie a potom sa územný plán schváli 

ako celok. To čo architekt dnes poslal nie je tak, ako sme chceli ako by to mohlo vyzerať.  

Starosta obce – zverejníme to aj na webovej stránke obce ale celý ten proces pripomienkovania, lehoty, 

verejné zhromaždenia a pod. si riadi obstarávateľ – Ing. Veselý. Čiže Vaše pozemky  p. Hodas sú tam 

zahrnuté, sú riešené na individuálnu výstavbu, len ten posledný pás smerom na Lazany, chcú poslanci, aby 

bol rezervovaný na hromadnú bytovú výstavbu 

Pani Hodasová – s týmto návrhom nemáme problém. 

Starosta obce – podmienky poslancov bola zokruhovať komunikácie,  druhá podmienka, aby boli aspom dva 

výjazdy z tej lokality na hlavnú cestu a tretia podmienka výškové limity jednotlivých úrovní.  

P. Hodasová -  zokruhovanie  komunikácií v územnom pláne zóny je veľmi dobré riešenie, vlastníci 

pozemkov sú ochotní  poskytnúť obci svoje pozemky pod tieto komunikácie.  

Ing. Šimová – projektantovi sme museli dať nejaký podklad – návrh,  podľa ktorého mohol začal pracovať. 

Návrh sa bude upravovať podľa pripomienok. 

 

 

UZNESENIE č.  16/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

         schvaľuje 

 

         vypracovanie územného plánu zóny „IBV Pánsky háj Kanianka - IV. stavba“  podľa návrhu č.2  

 

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

 
 

K bodu 14/ Zriadenie komisií pri OZ Kanianka. 
 

Starosta obce – z dôvodu ukončenia mandátu poslancov boli zrušené doterajšie komisie a ich predsedovia 

a členovia a zvolení noví. 

 

  

UZNESENIE č. 17/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

ruší  

 

doterajšie komisie   obecného zastupiteľstva v Kanianke 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 18/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

odvoláva 

 

predsedov a členov zrušených komisií a členov rady základnej školy a materskej školy v Kanianke určených 

zriaďovateľom 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

z r i a ď u j e 
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nasledovné komisie:  

kultúrna 

športová 

stavebná 

finančná, škodová a likvidačná 

bytová 

sociálna 

komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

Komisie a členovia jednotlivých komisií budú svoju činnosť vykonávať od 11.3.2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 20/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu kultúrnej komisie Marcela Kunu 

a členov: Peter Bielický Dis. art – tajomník, Richard Perniš, Ing. Igor Perniš ,Viliam Kurbel  

 

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

 

 

UZNESENIE č. 21/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu športovej komisie  Michala Kollára 

a členov  Lea Andrea Chrenková – tajomník,  Martin Pipíška,  Dušan Píš , Jozef Fazika    

 

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

 

 

UZNESENIE č. 22/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu stavebnej komisie Ing. Katarínu Šimovú 

a členov   Ing. Igor Makeš – tajomník, Roman Vážan, Jaromír Jalový, Ing. Peter Šimurka    

 

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

 

 

UZNESENIE č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu finančnej, škodovej a likvidačnej komisie Ing. Romana Lindera 

a členov Ing. Katarína Kiššová – tajomník, Zuzana Kuklová, Dana Gregušová, Roland Šipoš, Ing. Jozef 

Jendrišák, Jaromír Jalový 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 24/2019   

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 
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predsedu bytovej komisie JUDr. Jána Lacka   

a členov Ing. Henrich Gajdošech – tajomník, Peter Hraňo  

 

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

 

UZNESENIE č. 25/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu sociálnej komisie Ľubicu Vidovú 

a členov: Antónia Chudá - tajomník,  Marcela Leitmanová 

 

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

 

UZNESENIE č.  26/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Filipa Štancela 

a členov Milan Kulich, Michal Kollár    

 

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

 

UZNESENIE č. 27/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

sobášiacich pri občianskych obradoch  

Ing. Roman Linder                      

JUDr. Ján Lacko 

JUDr. Filip Štancel 

Marcel Kuna 

Ing. Katarína Šimová 

Jaromír Jalový 

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

 

UZNESENIE č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

poslancov, ktorí budú vykonávať uvítanie detí do života a iné slávnostné akty 

Ing. Roman Linder                      

JUDr. Ján Lacko 

JUDr. Filip Štancel 

Marcel Kuna 

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

 

 

UZNESENIE č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

zástupcov, ktorí budú vykonávať občianske pohreby 
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Jaromír Jalový                      

Ľudovít Pös 

Viliam Kurbel 

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

 

Starosta sa opýtal, či členovia dobrovoľne súhlasia aby boli v komisiách, opýtal sa to aj p. Ľudovíta Posa,  

ktorý potvrdil dobrovoľnosť. 

 

UZNESENIE č. 30/2019   

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

zástupcov zriaďovateľa  do Rady základnej  školy v Kanianke 

Jaromír Jalový 

Ing. Katarína Šimová 

Mgr. Marieta Bielická 

Gabriela Šormanová 

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

 

UZNESENIE č.  31/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

zástupcov zriaďovateľa  do Rady materskej  školy v Kanianke 

Daša Hujová 

Mgr. Jana Stančeková 

Ľubica Vidová 

Peter Hraňo 

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

 

 

UZNESENIE č. 32/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

odvolanie doterajších členov dozornej rady Eko-Energie s.r.o. Kanianka a to JUDr. Filipa Štancela a Marcela 

Kunu 

 

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

 

UZNESENIE č. 33/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

nových členov dozornej rady Eko-Energie s.r.o. Kanianka 

Milana Kulicha, Agátová 516/2, Kanianka 

Petra Hraňa, Bojnická cesta 589/15A, Kanianka 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 34/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

ruší  
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doterajších členov stálej komisie pre koordináciu riadenia TEZ  TERMING a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava 

3 - obec Kanianka a to  JUDr. Filipa Štancela, Marcela Kunu a Rolanda Šipoša 

 

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

 

UZNESENIE č.  35/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

za členov stálej komisie a  pre koordináciu riadenia TEZ   TERMING a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava 3   - 

obec Kanianka 

JUDr. Jána Lacka, Bojnická cesta  594/28, Kanianka 

Milana Kulicha, Agátová 516/2, Kanianka 

Petra Hraňa, Bojnická cesta 589/15A, Kanianka 

 

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

 

 

K bodu 15/ Prevody nehnuteľného majetku 

 

Prestávka od 18,20-18,30 

 

Prednosta odprezentoval záležitosti ohľadom nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce. 

Lokalita pansky háj IV. stavba IBV. Zámer je schválený, jedná sa o zámenu z dôvodu majetkoprávneho 

vysporiadania. 

 

UZNESENIE č. 36/219  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

vlastníctva obecného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to majetkoprávneho  

vysporiadania  pozemkov  v lokalite „IBV Pánsky háj Kanianka - IV. stavba“  medzi   budúcim 

zamieňajúcim  Ing. Jaroslavom Dobrotkom, nar. trvale bytom 971 01 Prievidza a obcou Kanianka.   

           Do majetku obce Kanianka  prejde parc. reg. CKN č. 2107 – trvalé trávne porasty o výmere 546 m
2
 v celosti, 

v k.ú. Kanianka. Do majetku pána Ing. Jaroslava Dobrotku, nar. trvale bytom, 971 01 Prievidza,  prejde 

parcela  reg. CKN č. 2104/4 –  trvalé trávne porasty,  o výmere 546 m
2
 v celosti  v k.ú. Kanianka v zmysle 

GP č. 146/2018, zo dňa 15.10.2018, vypracovaného spoločnosťou GEOing, s.r.o. , Šumperská 60 , 971 01 

Prievidza. 

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 :   9          Zdržal sa:      0              Proti:  0 

 

 

Ďalej p. Čavojský požiadal o zámenu pozemku za pozemky, ktoré sú okolo štátnej cesty na Lazany a kde má 

byť zriadený zberný dvor. Obec dáva 29 m
2
 a p. Čavojský Richard a Robert 33,115 m

2
. 

 

UZNESENIE č. 37/2019   

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

vlastníctva obecného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to majetkoprávneho 

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, , 
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trvale bytom, 821 03 Bratislava, Róbertom Čavojským, nar. 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 m
2
 v podiele 2/12-iny, parcela registra EKN č. 489 – ostatné plochy o výmere 19 m

2
 

v podiele 2/12-iny, parcela registra EKN č. 480 – orná pôda o výmere 4 m
2
 v podiele 5/24-ín, parcela registra 

EKN č. 454 – orná pôda o výmere 8 m
2
 v podiele 11/20-ín, parcela registra EKN č. 455 – orná pôda o 

výmere 16 m
2
 v podiele 11/20-ín, parcela registra EKN č. 444 – orná pôda o výmere 33 m

2
 v podiele 5/30-ín, 

parcela registra EKN č. 445 – orná pôda o výmere 14 m
2
 v podiele 5/30-ín a od Róberta Čavojského, parcela 

registra EKN č. 471/1 – orná pôda o výmere 12 m
2
 v podiele 2/16-iny, parcela registra EKN č. 471/2 – orná 

pôda o výmere 7 m
2
 v podiele 2/16-iny, parcela registra EKN č. 458 – orná pôda o výmere 6 m

2
 v podiele 

1/8-ina,  parcela registra EKN č. 459 – orná pôda o výmere 13 m
2
 v podiele 1/8-ina, všetky v k.ú. Kanianka. 

Prepočítaná výmera všetkých podielov zamieňajúcich do majetku obce je 33,115 m
2
. 

Do majetku pána Richarda Čavojského,  trvale bytom, 821 03 Bratislava,  prejde parcela  CKN č. 113/10 

zastavané plochy o celkovej výmere 29 m
2 

 v podiele 1/7-ina v k.ú. Kanianka a do majetku Róberta 

Čavojského, nar., trvale bytom  , 972 17 Kanianka prejde parcela reg. CKN č. 113/10 zastavané plochy 

o celkovej výmere 29 m
2 

 v podiele  6/7-ín v k.ú. Kanianka. Parcela CKN č. 113/10  je vytvorená na základe 

GP č. 145/2018 zo dňa 18.10.2018, vypracovaného spoločnosťou GEOing, s.r.o. , Šumperská 60 , 971 01 

Prievidza. 

Náklady súvisiace so zámenou pozemkov a to GP a poplatok za návrh na vklad hradí Róbert Čavojský, 

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

 

Hlasovanie:    Za :    8     Zdržal sa:   0                  Proti:    1 J. Jalový 

 

 

Prednosta - obyvatelia domu 589 dali žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov. Tieto priestory sú 

dlhodobo v prenájme, nájomca nájom platí, obec nemá záujem predať uvedené priestory. Ing. Husár vysvetlil 

že podľa jeho názoru má obec priestory neoprávnene a mali byť v spoluvlastníctve vlastníkov bytov. 

 

UZNESENIE č. 38/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

žiadosť obyvateľov bytového domu 589, vchod č. 17   na Ulici  školská, Kanianka o odkúpenie nebytových 

priestorov vo vchode č.17, bytového domu 589 na Ulici  školská, Kanianka. Uvedený priestor je v pôdoryse 

domu uvedený ako priestor pre mopedy 

 

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

 

Cmarko – žiadosť bola spísaná z dôvodu, že vo vchode bola prevádzka kebab a z prevádzky sa šíril zápach. 

Ak by odstúpila z priestorov súčasná kaderníčka, má obavu, aby sa tam zasa niekto nedostal a aby sa opäť 

nešíril do bytov zápach. Myslí si, že priestory boli obyvateľom neoprávnene zobraté.  

Starosta – musí sa napraviť krivda, ktorá sa obyvateľom  stala. Je to  problém vysporiadať. 

 

UZNESENIE č.   

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

odpredaj nebytových priestorov vo vchode č.17, bytového domu 589 na Ulici  školská, Kanianka 

obyvateľom  bytového domu 589,  vchod  č.17 na Ulici školská,  Kanianka. Uvedený priestor je v pôdoryse 

domu uvedený ako priestor pre mopedy 

 

Hlasovanie:    Za :  0              Zdržal sa:    3                   Proti:    6  Ing. Linder, Kulich, Kollár, JUDr.  

                                                                                                               Štancel, J. Jalový, Vážan 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Prednosta OcÚ - pani Lajstríková je majiteľka pozemku pod starým cintorínom. Obec  ponúkla za výkup 

týchto pozemkov  3,33 €. Pani Lajstríková s ponúknutou sumou nesúhlasila a požadovala sumu 10 €.  OZ 
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túto sumu neodsúhlasilo. Následne požiadala o výmenu za obdobný pozemok, alebo odstránenie prekážky 

a uvedenie do pôvodného stavu. Cintorín bol prevedený zo štátu do majetku obce. Na pracovnom stretnutí 

OZ nesúhlasilo s takýmto návrhom na vysporiadanie. 

 

Starosta  - nie sme povinní dávať pozemok - cintorín do pôvodného stavu.  

 

UZNESENIE č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

žiadosť Marty Lajstríkovej, bytom 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 20.11.2018 a 28.12.2018 

o usporiadanie užívacieho práva k pozemku pod starým cintorínom, parcela  registra CKN č. 1549/1 – orná 

pôda o celkovej výmere 1272 m
2
 v k.ú. Kanianka 

 

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

 

 

K bodu 16/ Prevod hnuteľného majetku  

 

 

Prednosta OcÚ - Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na zámer odpredaja vozidla TATRA T815-S3 

z dôvodu prebytočnosti. 

 

UZNESENIE č. 40/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle § 9a bod 1 písm. a)  zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 

odpredaja prebytočného majetku - nákladného motorového vozidla TATRA T815-S3 na základe obchodnej 

verejnej súťaže   

 

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

 

UZNESENIE č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nákladného motorového vozidla TATRA T815-S3. 

V prípade, že OVS bude neúspešná, OZ schvaľuje zníženie minimálnej kúpnej ceny o 20% a vyhlásenie 

novej OVS 

 

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

 

Vážan – poslanecký návrh - vymeniť v komisii poslankyňu Vidovú za poslanca Kulicha. 

 

UZNESENIE č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu na vyhodnotenie ponúk na odpredaj nákladného motorového vozidla TATRA T815-S3 v zložení: 

JUDr. Ján Lacko - predseda, Milana Kulicha, Ing. Igor Makeš. Na základe odporúčania komisie môže 

starosta obce podpísať kúpnu zmluvu s vybratým uchádzačom 

 

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

 

 

K bodu 17/ Prenájom nehnuteľného majetku 
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Prednosta OcÚ – SSS Kanianka n.o. požiadal o nájom priestorov, ktoré obec nevyužíva. Je to priestor po 

bývalom CO sklade. Priestory budú použité na zriadenie šatne pre zamestnancov.  Pri výbere občanov do 

zariadenia  bude Stredisko sociálnych služieb uprednostňovať našich občanov. 

 

UZNESENIE č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prenájmu obecného majetku, a to 

prenájom nebytových priestorov v bývalej budove materskej školy na prízemí o výmere 27,67 m
2
 (bývalý 

sklad CO) na Ulici nová 596 v Kanianke  v prospech  Strediska sociálnych služieb, n.o. Ulica nová 596, 

97217 Kanianka, IČO: 36119539, za 0,03 €/m2 a rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to za účelom 

zriadenia šatne pre zamestnancov SSS, n.o.  s podmienkou, že SSS, n.o., bude pri výbere občanov 

umiestnených do ich zariadenia uprednostňovať občanov Kanianky 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 366/2017 zo dňa 29.11.2017 

 

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

 

Starosta - každý prenájom nebytových priestorov musí ísť cez OZ. Pokiaľ je skoršia výpoveď ako termín 

zasadnutia OZ, tak obci utekajú peniaze. Niektoré nájmy sú vyhlásene verejnou súťažou, pretože nikto o ne 

nemá záujem. 

 

Prednosta prečítal uznesenie 366/2017.  

 

UZNESENIE č.  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu na vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory vo vlastníctve 

obce v zložení: JUDr. Ján Lacko - predseda, Ľubica Vidová, Ing. Igor Makeš. Na základe odporúčania 

komisie môže starosta obce podpísať nájomnú zmluvu s vybratým uchádzačom. 

 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 18/ Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za predchádzajúce 

obdobie. 
 

 

Ing. Krett predniesol správu o ukončených kontrolách. 

 

Oboznámil poslancov, že až výsledky kontroly predkladá pred OZ. Nie priebeh kontroly. Aj vzhľadom na 

PN sa snažil správy predložiť včas. 

Poslanci správu obdržali.  

Jalový -   bolo porušené VZN čo s tým urobiť? Prečo to obec nezistila a podľa smernice sa robí to isté. Kto je 

za to zodpovedný, ako sa to mohlo stať? 

Ing. Kiššová – kolegyňa rieši dotácie. Bolo prijaté opatrenie aby sa toto nestávalo. 
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Štancel - Škoda obci nevznikla, kontrolór rozsiahlo napísal, čo treba novelizovať.  Poveríme OcÚ na 

odstránenie nedostatkov.  

Jalový – informoval sa, prečo nie je doteraz vypracovaná nová smernica o nakladaní s majetkom obce? 

Treba to dať vypracovať niekomu inému keď to JUDr. Lacko nestihol urobiť. 

Starosta obce – nie je dobré dávať vypracovávať túto smernicu niekomu inému, keď je už rozpracovaná. 

Kuna – je to zložitá smernica, preto nie je ešte ukončená. 

 

 

UZNESENIE č.  45/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za predchádzajúce obdobie 

 

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

 

 

K bodu 19/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2018. 
 

 

UZNESENIE č.  46/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce v roku 2018 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  47/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

Starostu obce rokovať o termíne odovzdania zásad nakladania s majetkom obce do najbližšieho OZ 

 

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

 

 

K bodu 20/ Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za predchádzajúce obdobie. 

 
S prácou HK sú poslanci spokojní, navrhli mu odmenu vo výške 30% z mesačného platu. 

 

 

UZNESENIE č.  48/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

odseku 1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená spätne za obdobie  od 1.1.2018  do 

31.12.2018 . 

 

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

 
 

K bodu 21/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na I. polrok 

2019 
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HK – poďakoval za schválenie odmeny za činnosť v roku 2018. Ďalej odprezentoval plán práce na I. polrok 

2019.  

Plán kontroly môžu dopĺňať poslanci a starosta.  

Jalový – informoval sa, či môže dať aj sám podnet na vykonanie kontroly. 

Ing. Krett – podnet na vykonanie kontroly môže dať obecné zastupiteľstvo. 

 

 

UZNESENIE č. 49/2019            

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na I. polrok 2019 

 

Hlasovanie:    Za :                Zdržal sa:                            Proti:    

 

 

K bodu 22/ Rôzne 

 

Starosta – pán Emil Mendel, bývalý starosta, doručil poslancom nejaké písomnosti, ja poprosím poslancov, 

aby sa k tomu vyjadrili a môže dostať priestor. 

Jalový – na základe tej obsielky som nepochopil čo mám vykonať. 

Linder – zrušenie uznesenia. 

Starosta – dostali ste informáciu o prebiehajúcom súdnom spore. Dostali ste dva dokumenty. Jeden bol, kde 

súd neprávoplatne rozhodol,  že má zaplatiť 60 944,04 Eur to je istina a druhé bolo stanovisko súdu, že sa má 

dohodnúť s obcou na termíne, či teda tá splátka bude, alebo bude iná  alebo niečo podobné. Ja som list 

nevidel, ktorý Vy ste dostal, predpokladám, že je tam žiadosť o odpustenie platby.  

Mendel – počas môjho obdobia som realizoval veľa investičných akcií aj napriek tomu že podielové dane 

boli veľmi nízke, tak, ako som Vám uviedol v rekapitulácii. Nad rámec nejakých priamych dotácií som 

dokázal vybaviť pre obec necelé 3 milióny. 

Jalový – platobný rozkaz ste údajne dali cez poisťovňu. 

Mendel – bolo prijaté uznesenie, ktoré navrhol Filip Štancel, keď obecné zastupiteľstvo minule v rámci 

vyhodnotenia rozpočtu anulovalo túto požiadavku, ako že ju ruší, tak pán Filip Štancel navrhol, aby starosta 

obce odo mňa vymáhal túto čiastku. Od dôchodcu chce niekto 60 000 ? Prosím Vás a kdeže by som ich 

zobral. Je to na Vás páni poslanci. Napriek tomu, že som sem dotiahol 3 800 000 nad rámec a teraz ma 

niekto naháňa za 60 000. Tak mi dodatočne keď ste zastupiteľstvo, odsúhlaste 10% z tých 3 800 000  a ja 

Vám z fleku vyplatím 67 000. 

JUDr. Štancel – obec je povinná zveľaďovať majetok obce. Obec je povinná predchádzať škodám a ak 

nejaké škody vzniknú, tak je povinná urobiť všetko preto, aby dospela k náhrade škody. Teda dostať sa do 

pôvodného stavu. Vy ste tu škodu spôsobili, čo bolo preukázané policajným uznesením. Vy ste spôsobili 

obci škodu tých 60 000 Eur, nehovoríme ešte o tých úrokoch.  My keby to od Vás  nevymáhame,  tak my by 

sme vedome spôsobili obci škodu. To je trestný čin. Dohodnime sa mimosúdne, vráťte obci 60 000, môžeme 

povedzme rokovať o tých úrokoch.   

Mendel – uviedol príklady čo vykonal v obci. 

Jalový – taký skúsený človek a takú banálnu chybu ste  spravili. 

Mendel – ešte potrebujem povedať druhú vec.  Bola vykonávajúca vyhláška a my sme museli prácne 

vypočítať podiely nebytových priestorov a bytov. Nám to kontroloval kataster. Ostatné nebytové priestory 

boli vyňaté zo zákona. 

Starosta – to nie je pravda. Ja mám stanovisko z ministerstva, že tie priestory sa mali previesť na vlastníkov 

bytov. Ani jeden priestor v nájomných bytoch okrem panelákov, kde sú  obchodné prevádzky, nebol 

kolaudovaný ako nebytový priestor. 

Starosta – prečítal zo žaloby obce uznesenie polície : Dňa 19.5.2010 bolo začaté trestné stíhanie vo veci 

trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 ods. 3 trestného zákona 

č.140/1961 Zb. ktorého skutku sa dopustil dňa 10.3.2003 v Kanianke ako starosta obce Kanianka tým, že 

previedol z účtu , č. účtu je tu , vedeného v Prievidzi v Komunálnej banke a.s.- Prievidza ktorý bol vedený na 

obecný úrad Kanianka sumu 5o 000 USD na účet spoločnosti Bartolomej finance a.s. Bratislava, IČO , za 

účelom ich zhodnotenia,  pričom na uvedenú transakciu nemal súhlas obecného zastupiteľstva, čím spôsobil 
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obecnému úradu Kanianka škodu vo výške 1 836 000 Sk, v prepočte na aktuálny kurz NBS zo dňa 

10.7.2003,  čo činí 60 932,81 Eur. Trestné stíhanie bolo zastavené uznesením Okresného riaditeľstva 

v Prievidzi ČVS OVR  556 atď.,  nakoľko trestné stíhanie je neprípustné s poukazom na 9 ods. 1 písm 

a) trestného poriadku, to je preto, lebo trestné stíhanie bolo premlčané. 

Mendel - ja som sa obohatil ? Ja som si to dal na vlastný účet ? Ja som naháňal peniaze, aj som ich zohnal. 

Ja som sa obrátil na poslancov, na ich svedomie a vedomie, aby sa prehodnotilo to uznesenie, aby sa to 

uznesenie, ktoré ste prijali voči mne, Vaša zaujatosť voči mojej osobe, aby sa normálne triezvym rozumom, 

aby sa to zrušilo. 

Starosta – pán Mendel moja zaujatosť voči Vašej osobe, ja na Vás nedávam, ani moja rodina na Vás, na 

rozdiel tomu Vaša rodina dáva na mňa kadejaké trestné oznámenia. 

Pán Mendel tiež prišiel z prokuratúry protest, že ste neoprávnene aj s Vašou rodinou aj s členmi 

zastupiteľstva nadobudli pozemky v III. stavbe IBV. 

Mendel – ja, ale prosím Vás to je blbosť. 

Starosta – neoprávnene bez obchodnej verejnej súťaže. 

Vážan – tak moment,  ja by som takéto veci už asi ukončil, už ideme mimo toho, čo sme tu mali prejednávať, 

poďme podľa bodov programu, lebo už je toho troška veľa. 

JUDr. Štancel – keby sme my teraz odsúhlasili, že poverujeme starostu, aby nepokračoval v súdnom spore  

a on by nás poslúchol,  tak on by reálne spôsobil obci škodu,  dopustil by sa porušovania povinnosti správcu 

majetku  a on by mal trestno právnu zodpovednosť. 
 

 

UZNESENIE č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o prebiehajúcom súdnom spore voči Emilovi Mendelovi ohľadom zaplatenia pohľadávky vo 

výške 60.944,04 € 

 

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

 

Starosta obce – obci bola  predložená žiadosť Stredoslovenskej distribučnej a.s.. Upravili trasovanie 

elektrického vedenia tak, aby nám neznehodnotili pozemky.  

 

 

UZNESENIE č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina o vydanie záväzného stanoviska obce k stavbe : 10552 – 

Bojnice - Dubnica – zahustenie DTS a NNK – IBV Obora II  

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 52/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

 

vydanie súhlasného stanoviska obce Kanianka k stavbe: 10552 – Bojnice - Dubnica – zahustenie DTS 

a NNK – IBV Obora II, za podmienok: 

- zmeny trasovania  elektrického vedenia z parc. reg. C KN č. 2038/1 v k.ú. Kanianka na parcelu reg. C KN 

č. 2783 v k.ú. Kanianka, podľa predloženého náčrtu  

- zmeny trasovania  elektrického vedenia v časti pri kotolni PK 29 na Ulici školská č.592/2 na parc. reg. C 

KN 2038/58 - trasovanie elektrického vedenia viesť nie okolo komunikácie, ale popri kotolni PK 29 podľa 

predloženého náčrtu  

-  dodržania ochranných pásiem 
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Hlasovanie:    Za :   9             Zdržal sa:  0                          Proti:   0 

 

Starosta – obec zorganizovala verejné zhromaždenie občanov ohľadne pokládky optického kábla. Po 

rokovaniach s investorom bolo prisľúbené, že zainvestujú do optickej siete zemou do každého domu a bytu. 

Zaplatia všetky rysky a prípojky do rodinných domov. Ohľadne trasovania sú dostupné materiály zverejnené  

na webovej stránke obce. Digitalizácia obce bola prerokovaná  na verejnom zhromaždení a práce začnú 

v mesiaci apríl 2019. 

 

 

UZNESENIE č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o digitalizácii v obci Kanianka   

 

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

 

 

Starosta obce - spoločnosť MEVA Košice ponúkla tašky na separáciu odpadu za 5,90 bez DPH. Obec má 

záujem zakúpiť sadu týchto troch tašiek do každej domácnosti bezodplatne, aby bol čo najlepšie a viacej 

separovaný odpad. 

 

 

 

UZNESENIE č. 54/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí  

 

s obstaraním tašiek na separovaný zber odpadu pre domácnosti bezodplatne, zároveň poveruje finančnú 

komisiu s prípravou úpravy rozpočtu 

 

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

 

 

Starosta obce – chodníky, kde začať opravovať, aby sme mohli začať súťaž. 

 

 

UZNESENIE č. 55/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

aby investície ohľadom opravy chodníkov sa začali realizovať na Ulici košovská, zároveň súhlasí s opravou 

schodísk v rámci obce Kanianka a poveruje finančnú komisiu s prípravou zmeny rozpočtu na najbližšie 

zastupiteľstvo  

 

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

 

 

UZNESENIE č.  56/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

u k l a d á 

 

finančnej komisii úlohu nájsť  prostriedky z  rozpočtu obce na úpravu projektovej dokumentácie vrátane 

výkazu výmer a rozpočtu  na dostavbu futbalového areálu   

 

Hlasovanie:    Za :       9      Zdržal sa:  0                         Proti:   0 
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K bodu 23/ Diskusia 

 

Kulich – navrhol zmeniť zásady odmeňovania poslancov –  dodatok č. 2 nakoľko nezodpovedajú aktuálnym 

právnym predpisom. Návrh je na cca. 200 €/mesiac paušálne. 

 

Kuna – prečítal dodatok 2 zásad odmeňovania. 

 

Láder, Pieš – kvôli peniazom ste sem išli ? Dobrovoľne ste tu všetci. Veď chcete  pre občanov niečo robiť. 

Veď je to polovica minimálnej mzdy. 

Filt – toto je nehorázne, že takto poslanci začínajú svoje mandáty.  

Jalový – občania sú tu na to, aby kontrolovali poslancov. Odmeny poslancov nebudú slúžiť na osobné 

výlohy, ale z časti budú financovať futbalový turnaj, zabíjačky a pod.  

Kulich – sponzoruje škôlku, plesy a pod.  

JUDr. Štancel – bude hlasovať proti, alebo sa vzdá odmeny. 

Jalový – bolo to zle pochopené,  alebo vysvetlené.  

Ing. Perniš – bol na prvom zasadnutí  OZ, kde poslanci starostovi vytýkali vysoký plat a teraz si vy poslanci  

navrhujete to isté. 

 

Prestávka 21,30 h - 21,55 h 

 

Starosta obce po prestávke tlmočil poslanecky návrh na odmenu vo výške 150,- € mesačne a za neúčasť na 

zasadnutí sa nevyplatí žiadna odmena. 

 

 

UZNESENIE č.  57/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

D o d a t o k  č. 2 

 

ktorým sa menia a dopĺňajú „Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených 

predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ ktoré boli schválené 

dňa 10.12.2014 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kanianka č. 25/2014. 

 

V Čl. 2, ods. 4, sa na konci vety mení „až o 70 %“ na „až o 60 %“. 

V Čl. 2, sa vypúšťa ods. 6. 

V Čl. 2 sa doterajšie odseky 7, 8 a 9 prečíslujú na odseky 6, 7 a 8. 

V Čl. 5, ods. 1, sa vypúšťa celý text uvedený v písm. a) a nahrádza sa novým textom: 

„Poslancovi OZ sa poskytuje za výkon verejnej funkcie mesačná odmena vo výške 150 €.“ 

V Čl. 5, ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c). 

V Čl. 5, ods. 1 doterajšie písmená d), e) a f) budú písmenami b), c) a d). 

V Čl. 5, sa vypúšťa celý text ods. 3 a nahrádza sa novým textom: 

„a) Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v ods. 1, písm. a) vyplácať mesačne, vždy 

vo výplatnom termíne do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

b) Členom komisie sa bude odmena uvedená v ods. 1, písm. b) vyplácať polročne na základe 

predložených zápisníc z rokovania. Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina 

prítomných na zasadnutí, s uvedením dátumu, času trvania zasadnutia a návrhom predsedu 

komisie OZ na výšku odmeny jednotlivým členom komisie v zmysle týchto zásad. 

Za predkladanie podkladov zo zasadnutí zodpovedajú príslušní predsedovia jednotlivých 

komisií“. 

V Čl. 5, ods. 4, sa na konci pripájajú slová: „okrem poslancov OZ.“ 

V Čl. 5, sa vypúšťa celý text ods. 5 a nahrádza sa novým textom: „Pri neúčasti na zasadnutí 

OZ poslancovi mesačná odmena v príslušnom mesiaci neprislúcha. 

V Čl. 6, ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa slovo „sobášiacemu“. 

 

Dodatok č. 2 k „Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov 

obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ bol prerokovaný na Obecnom 
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zastupiteľstve obce Kanianka ktoré sa konalo dňa 06.03.2019 a bol schválený uznesením 

č. 56/2019 

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019. 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  58/2019        

Obecné zastupiteľstvo  

poveruje 

 

finančnú komisiu na návrh úpravy rozpočtu ohľadom odmien poslancov a komisií  

 

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

 

Starosta obce – bol vyhlásený projekt z úradu práce na úpravu detských ihrísk a ihrísk. Minulý rok sme 

neboli úspešní pre nedostatok finančných prostriedkov. Napísali sme žiadosť o informáciu, prečo sme neboli 

vybratí a  na ktorom mieste sme boli, nevieme doteraz.  

 

Mgr. Bielická – cieľom tohto projektu je zrekonštruovať detské ihrisko v MŠ. Ihrisko je vybudované  od 

roku 2008, hracie komponenty v rámci brigád ošetrujú, ale už sa aj vplyvom poveternostných podmienok 

opotrebovávajú. Rekonštrukcia prebehne postupne. Chceme sa preto uchádzať o tento projekt. Podmienkou 

je, aby sa obec podieľala na tomto projekte minimálne 6% a od úradu vlády by sme mali získať sumu 

11 341,- €.  

 

UZNESENIE č.  59/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

uchádzanie sa o projekt Úradu vlády podprogram č. 2, názov projektu obce Kanianka „Hýbeme sa, cvičíme,  

zdravý pohyb robíme“, celkové náklady do 13 000 ,- € a obec deklaruje, že má prostriedky na 

spolufinancovanie vo výške minimálne 6%  

 

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

 

UZNESENIE č.  60/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje 

 

starostu obce na prípadnú úpravu textácie súhlasu obce o zapojenie sa do projektu „Hýbeme sa, cvičíme,  

zdravý pohyb robíme“ 

 

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

 

UZNESENIE č.  61/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

finančnú komisiu  na  úpravu rozpočtu spolufinancovanie projektu  „Hýbeme sa, cvičíme,  zdravý pohyb 

robíme“  

 

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

 

Kollár – oboznámil poslancov, že sa môžeme uchádzať o cisternu v rámci projektu MV SR. Obec by sa mala 

podieľať (spoluúčasť ) 4.700 €  

Starosta – spýtal sa, či niekto videl zmluvu  

 

UZNESENIE č.  62/2019        
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Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

 

aby sa obec Kanianka uchádzala o získanie protipožiarnych motorových vozidiel v rámci projektu 

Ministerstva vnútra SR pre DHZ Kanianka  v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

 

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

 

 

Kollár  - má záujem uchádzať sa o funkciu správcu požiarnej zbrojnice, chce mať nad tým ochrannú ruku, 

brigády, čistenie a pod. 

Kulich – je to dobrý nápad.  

Schváľme to ako zámer a musí to byt na nejakú organizáciu.  

Vážan – priestor v okolí požiarnej zbrojnice tiež patrí DHZ, vzadu je síce   podnikateľ,  ale nerobí tam len on 

neporiadok. 

 

 

UZNESENIE č.  63/2019        

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer ponechania správy budovy požiarnej zbrojnice na Ulici stará cesta 26/38  Kanianka na DHZ Kanianka 

o.z.,  IČO: 001774741903 v zastúpení štatutára Michala Kollára 

 

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

 

M. Kuna – ako je to s kompostérmi ? 

Starosta – na sklade ešte máme kompostéry. Zákon aj naše VZN hovorí, že každý je povinný kompostovať, 

ale môže mať vlastný kompostér alebo od obce. Obec je povinná podľa zákona zabezpečiť, ale nie je 

povedané, že bezplatne. Obec nebola úspešná v dotáciách, preto zabezpečila za 20% nadobúdajúcej ceny pre 

občanov 2 typy kompostérov 1000 a1100 l kompostéry. 100% domácností v individuálnej bytovej výstavbe  

musí kompostovať. Občan je pri kontrole povinný preukázať ako kompostuje. 

Ing. Makeš – každý jeden rodinný dom v obci bol oslovený s ponukou poskytnutia kompostéra. Kompostéry 

sú, ak si niekto rozmyslí, môže sa prihlásiť, bude mu pripravená zmluva. 

Starosta – kompostéry sú alternatíva a) potom je alternatíva b) – malé kompostovisko. 

M. Kuna – futbalisti majú kompostovisko ?  

Starosta – obec poskytla bezodplatne kompostovisko verejným zariadeniam – ZŠ, MŠ, SSS, nie je problém 

dať ďalším, futbalistom, Eko Energii a pod. Čo sa týka, bytových domov, kompostér sa poskytne v zmysle 

zákona na základe požiadavky správcu domu. 

M. Kuna – požaduje doplniť kontajner pri starom cintoríne. 

Starosta – komunálny odpad musí niekto zaplatiť. Obec to nemôže riešiť plošne. V zmluve s Marius 

Pedersenom je určený presný počet smetiakov, umiestnenie smetiakov a ideme na systém kódovania. Budú 

vyvážané len tie smetiaky, ktoré budú mať svoj kód alebo plombu a pokiaľ si niekto vyloží nejaký navyše, 

ten mu nebude vyvezený. Je doporučenie od  Marius Pedersen na zmenu, aby sa zmenil systém poplatku za 

smeti, to znamená nie na počet obyvateľov, ale na počet smetiakov o ktoré požiadal. Smetiaky ktoré boli pri 

priehrade boli poškodené. 

R. Važan -  prečo nebolo v zmysle uznesenia OZ dodržané miesto osadenia pomníka vojakov z I. svetovej 

vojny pod Lipami. 

Starosta – farská rada a vlastníci pozemkov boli proti tomuto umiestneniu pamätníka, preto sa vybralo iné 

miesto. 

R. Važan – z môjho pohľadu je to umiestnenie ponižujúce. 

p. Pieš – vybralo sa také miesto – na starom cintoríne, s ktorým súhlasila väčšina ľudí, ktorých sa to týkalo.  

Starosta – miesto schválila aj cirkevná rada. 

Samuel Štorcel – predseda spolku miestneho ČK v Kanianke, chcem sa opýtať,  či bolo vyhovené našej 

žiadosti o poskytnutie  finančného príspevku a ak nie, z akého dôvodu. 

R. Linder – požiadali ste 2000 Eur, znížilo sa to na 400 Eur. 
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Samuel Štorcel – potrebujeme finančné prostriedky na základné prostriedky a to  uniformy, vysielačky 

resuscitačný prístroj a pod. Sme za to ochotní poskytovať asistenčné služby na kultúrnych podujatiach. 

Miestny spolok ČK Kanianka nemá právnu subjektivitu a preto ho zastupuje ČK Prievidza.  

Ing. Krett – na dotáciu má nárok právnická alebo fyzická osoba podnikateľ,  ktorá má sídlo v obci, alebo 

vykonáva činnosť pre obyvateľov obce. Obec Kanianka ma legitímne právo požadovať,  aby to bolo na 

činnosť pre obec Kanianka a obyvateľov obce. Žiadateľ musí mať  IČO. Vy musíte mať účtovné doklady.  

Linder – žiadali ste 2 % z daní ? 

S. Štorcel -  áno, žiadali sme aj iné zdroje financovania. 

M. Kulich – obdivujem tohto chlapca, dajme mu tisíc Eur. 

p. Beňadik – boli prisľúbené 3 lapače dažďovej vody, realizoval sa len jeden. 

Starosta – preverí stavebná komisia. 

Marek Chalmovský – hasičom bolo v minulom volebnom období sľúbené hasičské ihrisko, kde by mohli 

trénovať a robiť hasičské útoky. Zatiaľ nie je vybudované. 

Starosta -  nesľúbil som, že sa vybuduje, ale že by mohlo byť vybudované medzi tréningovým a hlavným 

futbalovým ihriskom, pričom aj vy ste sľúbili brigádu. Sú tam dva technické problémy . Znížiť kanál a nájsť 

hlinu, ktorú vieme zatrávniť. Ak sa bude riešiť zberný dvor, tak časť zasahuje do poľnohospodárskej pôdy. 

Môžeme časť napísať že použijeme na tento účel aj keď si nemyslím, že to vyjde. 

Vy ste sľúbili, že dáte do poriadku prejazdový chodník k požiarnej zbrojnici, ktorý je rozobratý ¾ roka. 

M. Kollár – áno, spravíme to. 

Pieš – OZ by ste mohli skrátiť a robiť častejšie. 

Starosta – budeme o tom uvažovať. 

J. Pieš – označiť kontajnery na tetrapaky a kovy nech sú označené, čo tam ide. 

Starosta – som presvedčený, že je to označené, preverím si to. 

M. Kuna – označiť kontajnery na plasty – že fľaše majú byť stlačené. 

Pani Gromová – zlepšiť informovanosť, osadiť tabule o separovaní odpadu. Kde má dať znehodnotené 

rastliny. 

Starosta – do kompostérov, odpad zo záhrad tam patrí. Ak to nechcete dať do vlastného kompostoviska,  

môžete ho doviesť do obecného malého kompostoviska. 

Pani Gromová – aký je postup? 

Starosta – všetko je na webovej stránke. 

Jalový – niekto pripomienkoval, že firma,  ktorá zberá odpad vysypala KO a hneď na to plasty. 

Starosta – my sa trápime so separovaním odpadu a keď Čína neberie PET fľaše vysype sa to na skládku. 

Litva berie len PET fľaše. 

Viacvrstvové obaly to sú džúsy a podobne ak sú staršie ako 2 týždne nechce nikto zobrať. 

Pani Gromová  - ak chcú zvýšiť poplatky za odpady, tak aby ľudia mali dostatok informácií. 

Pani Bielická – už deti treba vychovávať k separovaniu odpadu a nádoby na separovaný zber farebne odlíšiť. 

Cmarko  -  ako mám učiť deti k separovaniu odpadu, keď príde smetiarsky voz a vysype smeti aj plasty do 

jedného voza? 

Švarc –načo je 7 kontajnerov pri kotolni? Rok tam stoja. 

Starosta – kde urobia ľudia čiernu skládku, tak to zoberieme. Ak sa jedná o veľkoobjemový odpad tam to 

zhromažďujeme a potom to dáme odviesť. Min 2 x do roka musíme zabezpečiť odvoz objemného odpadu 

a aby sme neplatili nájom za kontajneri máme vlastné kontajneri – vaňové. 

Minulý rok sme robili zvoz 4 x. Uzavretý modrý kontajner je na papier. Nepatrí to do centra obce, patrí to na 

zberný dvor. 

Švarc – kedy bude vybudovaný zberný dvor ? 

Starosta – keď bude stavebné povolenie a keď dostaneme stanovisko od ministerstva, či sme boli, alebo 

neboli úspešní na dotácie. 1100 l kontajnery ostanú na svojich miestach, tie nepôjdu na zberný dvor. 

Cmarko – spýtal sa, či vie zabezpečiť p. poslanec Hraňo svoje priestory tak, aby   sa v zime nemusel doma 

v spálni „korčuľovať“. Požaduje  tam osadiť plastové dvere. 

P. Hraňo -  niečo vymyslím, v priebehu leta. Aspoň čiastočne spokojný budete. 

 

 

 

 

 

K bodu 24/ Záver  
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Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ,   starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie o 23,20 hod.  

 

 

 

 

             

 Jaromír Jalový Marcel Kuna 

  overovateľ                                                                                                       overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                             Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                                 starosta obce 


