Zoznam uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, konaného dňa
6. marca 2019
Počet poslancov 11
Počet prítomných poslancov 9
Ospravedlnení: Ľubica Vidová, Judr. Ján Lacko
UZNESENIE č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 6.3.2019.
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
Jaromír Jalový
Marcel Kuna
a poveruje zapisovateľa:
Dašu Hujovú
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie 439/2018
Hlasovanie:

Za :

9

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

UZNESENIE č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 4B/2018
Príjmy:
bežné príjmy zníženie o
kapitálové príjmy navýšenie o

52.706,- €
92.331,- €

1

finančné operácie
úprava č. 4 . navýšenie o

0,- €
39.625,- €

Výdavky:
bežné výdavky zníženie o
kapitálové výdavky navýšenie o
finančné operácie
úprava č.4B. navýšenie o
Hlasovanie:

Za :

9

67.771,- €
107.396,- €
0,- €
39.625,- €

Zdržal sa:

0

(celkové príjmy 2.718.499,- €)

(celkové výdavky 2.689.074,- €)
Proti: 0

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

UZNESENIE č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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,- €
Výdavky:
bežné výdavky zníženie o
66.140 €
kapitálové výdavky navýšenie o
7.500,- €
finančné operácie
0,- €
úprava č.1B zníženie o
58.640,- €
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa: 0

(celkové príjmy 2.402.046,-€)

(celkové výdavky 2.402.046,- €)
Proti: 0

UZNESENIE č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN obce Kanianka č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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
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Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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:

Zdržal sa: 0

Za : 9

Proti: 0

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

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

UZNESENIE č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2018
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Kanianka do roku 2020
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo
ruší
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Uznesenie č. 505/2018 zo dňa 26.9.2018
Hlasovanie:

Za :

Zdržal sa:

9

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie územného plánu zóny „IBV Pánsky háj Kanianka - IV. stavba“ podľa návrhu č. 2
Hlasovanie:

Zdržal sa: 0

Za : 9

Proti: 0

UZNESENIE č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo
ruší
doterajšie komisie obecného zastupiteľstva v Kanianke
Hlasovanie:

Zdržal sa: 0

Za : 9

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
zriaďuje
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
volí
predsedu kultúrnej komisie Marcela Kunu
a členov: Peter Bielický Dis. art – tajomník, Richard Perniš, Ing. Igor Perniš ,Viliam Kurbel
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Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí
predsedu športovej komisie Michala Kollára
a členov Lea Andrea Chrenková – tajomník, Martin Pipíška, Dušan Píš , Jozef Fazika
Hlasovanie:

Zdržal sa:

Za : 9

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí
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
volí
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
volí
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
volí
predsedu sociálnej komisie Ľubicu Vidovú
a členov: Antónia Chudá - tajomník, Marcela Leitmanová
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo
volí

5

predsedu komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Filipa Štancela
a členov Milan Kulich, Michal Kollár
Hlasovanie:

Zdržal sa:

Za : 9

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
sobášiacich pri občianskych obradoch
Ing. Roman Linder
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna
Ing. Katarína Šimová
Jaromír Jalový
Hlasovanie:

Za :

Zdržal sa: 0

9

Proti: 0

UZNESENIE č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poslancov, ktorí budú vykonávať uvítanie detí do života a iné slávnostné akty
Ing. Roman Linder
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna
Hlasovanie:

Zdržal sa: 0

Za : 9

Proti: 0

UZNESENIE č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zástupcov, ktorí budú vykonávať občianske pohreby
Jaromír Jalový
Ľudovít Pös
Viliam Kurbel
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa:

Proti:

UZNESENIE č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zástupcov zriaďovateľa do Rady základnej školy v Kanianke
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Jaromír Jalový
Ing. Katarína Šimová
Mgr. Marieta Bielická
Gabriela Šormanová
Hlasovanie:

Za :

Zdržal sa:

9

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zástupcov zriaďovateľa do Rady materskej školy v Kanianke
Daša Hujová
Mgr. Jana Stančeková
Ľubica Vidová
Peter Hraňo
Hlasovanie:

Zdržal sa: 0

Za : 9

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
schvaľuje
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
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
schvaľuje

7

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

UZNESENIE č. 36/2019
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 pozemkov v lokalite „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
celosti, v k.ú. Kanianka. Do majetku pána Ing. Jaroslava Dobrotku, trvale bytom 971 01 Prievidza,
prejde parcela reg. CKN č. 2104/4 – trvalé trávne porasty, o výmere 546 m2 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

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, trvale bytom 821 03 Bratislava, 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.
Do majetku pána Richarda Čavojského, trvale bytom 821 03 Bratislava, prejde parcela CKN č.
113/10 zastavané plochy o celkovej výmere 29 m2 v podiele 1/7-ina v k.ú. Kanianka a do majetku
Róberta Čavojského, trvale bytom 972 17 Kanianka prejde parcela reg. CKN č. 113/10 zastavané
plochy o celkovej výmere 29 m2 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.
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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:

Zdržal sa: 0

Za : 8

Proti:

1 (J. Jalový)

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 :

Zdržal sa:

9

0

Proti: 0

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 m2 v k.ú. Kanianka
Hlasovanie:

Za :

Zdržal sa: 0

9

Proti: 0

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

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, Milan Kulich, Ing. Igor Makeš. Na základe odporúčania komisie
môže starosta obce podpísať kúpnu zmluvu s vybratým uchádzačom.
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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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 m2
(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 :

Zdržal sa:

9

0

Proti: 0

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 366/2017 zo dňa 29.11.2017
Hlasovanie:

Za :

Zdržal sa:

9

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

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 s Judr. Jánom Lackom
do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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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 :

Zdržal sa:

9

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na I. polrok 2019
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

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

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
schvaľuje
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
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o digitalizácii v obci Kanianka
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Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s obstaraním tašiek na separovaný zber odpadu pre domácnosti bezodplatne, zároveň poveruje finančnú
komisii prípravou úpravy rozpočtu
Hlasovanie: Za :
9 Zdržal sa: 0
Proti: 0
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 prípravou zmeny rozpočtu na
najbližšie zastupiteľstvo
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
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

UZNESENIE č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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
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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
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

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
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UZNESENIE č. 62/2019
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

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
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