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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa  

22. mája 2019 

________________________________________________________________  
 

Prítomní:   poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Ľubica Vidová, JUDr. Filip Štancel 

 

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. 

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 2B/2019. 

5. VZN obce Kanianka č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka. 

6. Menovanie náčelníka obecnej polície 

7. Prevod nehnuteľného majetku obce.  

8. Prenájom nehnuteľného majetku obce. 

9. Rôzne.      

10. Diskusia. 

11. Záver 

 

 

UZNESENIE č. 64/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 22.5.2019   

 

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

 

UZNESENIE č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

Michal Kollár 

Ing. Roman Linder 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :     9          Zdržal sa:     0                       Proti:  0 
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K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

Ing. M. Pernišová- informovala sa, či riešil niekto kameň na lesnej ulici? Bol tam ešte pred voľbami 

a doteraz sa to nedoriešilo. 

Ing. Šimová – stavebná komisia sa tým zaoberala, podľa zápisu   stavebná komisia odporučila kameň 

odstrániť, neodporučila pánovi Mišenkovi odpredať pozemok. Bude vyzvaný na odstránenie kameňa. 

Kuna – pýtal sa, o aký kameň sa jedná. 

Starosta obce – ide o zábranu – kameň, ktorý pán Mišenka položil na obecný pozemok vedľa jeho pozemku 

zo strany od lesa kvôli tomu, aby  tadiaľ neprechádzali autá a štvorkolky. 

M. Kuna – Poprosil ho JUDr. Štancel, aby prečítal list – ohľadom predvolebnej kampane ĽS NS – nesúhlasil 

s tým, aby v obci mali míting. List je prílohou zápisnice. 

J. Jalový – je demokracia je- žiadny súd im ich stranu nezakázal. 

M. Kuna - Sme slobodná krajina, musíme rešpektovať súd. Tak isto ani p. Bielický nemá možnosti 

nevyhovieť niekomu a nepovoliť akciu, pokým Dom kultúry obsadený  nie je. 

JUDr. Lacko – pokiaľ by sme chceli zamedziť politickým aktivitám, museli by sme to upraviť v zásadách. 

Určite by to napadol prokurátor. Mohli by sme to nejakým spôsobom regulovať, ale všetkým rovnakým 

spôsobom. ĽSNS je legálne povolená, nie je zakázaná, nemôžme ju diskriminovať.  

Bielický – obce si to riešili po svojom a v jednom prípade bolo povedané, že musia byť rovnaké podmienky 

pre všetky strany,  takže sa zamedzí všetkým stranám konanie predvolebného mítingu. 

JUDr. Lacko – iné by to bolo v školách, tam vidí reálne   zamedziť konanie predvolebnej kampane.  

Starosta obce – na obecný úrad prišiel obdobný mail ohľadom mítingu od pani Alexovej – novinárky . 

Žiadala zrušiť míting, ale bolo jej odpovedané, že obec by sa dopustila priestupku keby sme nepovolili 

uvedenú akciu. 

 

 

UZNESENIE č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu  ohľadom stanoviska JUDr. Filipa Štancela a pani Jany Alexovej k mítingu strany ĽS NS. 

 

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

 

K bodu 3/  Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Makeš. 

 

UZNESENIE č. 67/2019 

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. 2B/2019 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór predniesol svoje odborné stanovisko k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 

2B/2019. Nakoľko celkový rozpočet bude vyrovnaný a bežne príjmy sú vysoko prebytkové, odporúča 

schváliť úpravu. 

Ing. Linder – prečítal stanovisko finančnej komisie . Úprava je v kompetencii OZ so zásadami OZ. Členovia 

nemali námietky a  súhlasili s návrhom. 

Ing. Kiššová - členovia komisie boli s úpravami oboznámení, do podrobna im bolo vysvetlené, aké úpravy sa 

vykonali. Zápisnicu z komisie obdržali všetci poslanci.  

M. Kuna – informoval sa na opravy vstupov do budovy OcÚ, či sa rátajú oba vstupy, alebo len jeden.  
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UZNESENIE č. 68/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 2B/2019 

 

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

 

UZNESENIE č.  69/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 2B/2019 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie  o                        78.556,- €               

kapitálové príjmy                                               0,- €                             

finančné operácie navýšenie o  148.041,- €               

úprava č. 2  navýšenie o                          226.597,- €      (celkové príjmy 2.628.643,- €)  

     

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie o                84.097,- €     -    

kapitálové výdavky  navýšenie o            142.500,- €       

finančné operácie                0,- €               

úprava č.2 navýšenie o                             226.597,-€            (celkové výdavky 2.628.643,- €)   

 

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

 

UZNESENIE č.  70/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

použitie rezervného fondu vo výške 142.500,- € na kapitálové výdavky 

 

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

 

Starosta obce – každý rok presúvame v položkách energie ako úpravu rozpočtu  medzi jednotlivými 

programami.  

Ing. Kiššová – je to z dôvodu, že platby za energie sa platia mesačne zálohovo a na konci roka je buď 

preplatok alebo nedoplatok na energiách.  

R. Vážan – kedy  sa to dá odkontrolovať ? 

Ing. Kiššová - na konci roka. 

 

UZNESENIE č.  71/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

presun  v položkách energie medzi jednotlivými programami ako úpravu rozpočtu obce  na konci roka 2019 

 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov s projektami, o ktoré sa uchádzame. V prvom projekte- rozšírenie 

kamerového systému ide o 25 kamier. Nevieme koľko prostriedkov nám schvália a aká bude spoluúčasť 

obce. 
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UZNESENIE č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

 

výšku spolufinancovania projektu „Rozšírenie a upgrade kamerového systému v obci Kanianka“ v rámci 

žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality v zmysle výzvy číslo II 

KMV 2019 vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov z vlastných zdrojov, čo predstavuje sumu 2 323,41 

eur. 

 

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

 

Ďalší projekt je na zateplenie, výmenu strechy viacúčelovej sály v Dome kultúry. 

 

UZNESENIE č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

 

výšku spoluúčasti projektu „SO-01 Viacúčelová sála“ v rámci žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

z EF pre rok 2019 na činnosť L5 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania“ vo výške najmenej 5% z poskytnutých finančných prostriedkov, čo predstavuje sumu 9 149,01 

eur. 

 

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

  

 

Obec sa uchádza taktiež o prostriedky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Dali sme spracovať projekt na 

zateplenie okien, strechy, obvodového plášťa, výmena osvetlenia vo vnútri, od drenážovanie budovy, oprava 

balkóna. Môžeme to riešiť na viac etáp.  

M. Kuna – nebude problém v tom, že sú tam prenajaté priestory? 

Starosta -  

 

UZNESENIE č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

 

výšku spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice v obci Kanianka - Zateplenie“ 

v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle výzvy číslo V. P HaZZ 2019 vo výške najmenej 5% 

z celkových výdavkov z vlastných zdrojov a to minimálne vo výške 1.500,- €. 

 

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

 

 

 

K bodu 5/ VZN obce Kanianka č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka. 

 

Starosta obce -  Na základe kontrolných zistení sme riešili vypracovanie nového VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie.  

 

JUDr. Lacko – navrhol opraviť § 4 a v § 5 bod 7 prerokuje príslušná komisia OZ (komisia za.... § 6 bod 1 

zúčtovanie - avšak najneskôr do 15.12. príslušného roka. Môže byť skôr 

M. Kuna - § 5 bod 8 a – g – publicita obce – možno použiť erb obce, v bode 10 – uviedol by konkrétne vetu : 

tento projekt bol spolufinancovaný ....... 

JUDr. Lacko – uvedený text je vo VZN uvedený. 

M. Kuna - v bode 14 – žiadal doplniť pivo, víno . Na súťaže vozia rodičia deti s autom, ako to vyriešiť?  

Ing. Krett – do výšky cestovných nákladov, ako je uvedené vo VZN. 

V § 5 ods 9 – doplniť vetu - v príslušnom rozpočtovom roku. 
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UZNESENIE č. 75/2019         

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

VZN obce Kanianka č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka s pripomienkami tak, ako ich 

navrhol JUDr. Lacko, M. Kuna a Ing. Krett 

 

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

 

 

 

K bodu 6/ Menovanie náčelníka obecnej polície 

 

 

UZNESENIE č.76/2019            

Obecné zastupiteľstvo  

vymenúva 

 

v zmysle § 2 ods.3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na základe výberového konania a návrhu 

starostu obce, za náčelníka obecnej polície v Kanianke Ing. Milana Pepicha, bytom Ulica mostná 13/3, 972 

51 Handlová od 1.6.2019 

 

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

 

Ing. Pepich – Ďakuje všetkým poslancom za dôveru a  bude sa snažiť podávať čo najlepšie výkony. 

JUDr. Lacko -  prajeme veľa úspechov. 

 

K bodu 7/ Prevody nehnuteľného majetku 

 

Prednosta OcÚ oboznámil poslancov so žiadosťou  p. Bielického, o odkúpenie pozemku nad Lesankou, 

z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov. Stavebná komisia odporučila odkúpiť tento pozemok.  

JUDr. Lacko – v zmysle dohody z pracovného rokovania sa skontaktoval s p. Bielickým, vysvetlil mu názory 

a stanoviská poslancov. Tento pozemok je v záujmovom území obce Kanianka. Podľa územného plánu nás 

čaká vysporiadanie uvedenej lokality. Postupne to musíme dávať s občanmi do poriadku. Po rokovaniach bol 

pán Belický ochotný znížiť cenu na 15 €/m2 a je ochotný ho odpredať. 

Vážan – buď to odpredajme ako celok, alebo nič. Ak bude mať záujem nadpolovičná väčšina odpredať 

pozemky, tak s tým súhlasí. Ak nie, tak nesúhlasí aby bol odpredaný len jeden pozemok. 

JUDr. Lacko – všetkých sa osloviť nedá, je to nereálne. Postupne to musíme vysporiadať. Sú tam aj neznámi 

vlastníci tak tieto pozemky musíme vypriadať s SPF. Ale niekde sa začať musí. Pozemky do budúcna 

lacnejšie ani nebudú. Musíme sa dohodnúť s majiteľmi a odkúpiť.  

 

R. Vážan dal poslanecký návrh na prijatie uznesenia: 

 

UZNESENIE č.  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

ponuku P. Bielického na odpredaj pozemku s tým, že obec vyzve ostatných vlastníkov na odpredaj svojich 

pozemkov v danej lokalite 

 

Hlasovanie:      Za: 3  (R. Vážan, Ing. K.Šimová, J. Jalový) 

                          Proti : 5  (Ing. Linder, M. Kulich, P. Hraňo, M. Kollár, M. Kuna) 

                          Zdržal sa: 1 JUDr. Lacko 
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UZNESENIE č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

kúpu pozemku  parcela reg. „E“  č. 1653, druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 239 m2 v k.ú. 

Kanianka v lokalite nad pohostinstvom Lesanka, od pôvodného vlastníka Petra Bielického, Dis. art.,  trvale 

bytom Kanianka, do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov, z dôvodu 

vybudovania parkoviska, za cenu  15€/m2, spolu 3.585,- €. 

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

Všetky náklady súvisiace s kúpou pozemkov hradí predávajúci. 

Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka p. Ing. Igora Makeša k prípadným opravám 

zrejmých chýb alebo nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť pred zápisom tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností. 

 

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

 

Prednosta – zámer prenájmu nebytových priestorov SSS n.o. Kanianka bol schválený na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ. Ide o rozšírenie priestorov,  ktoré má v budove Nová 596 v prenájme. Zámerom je 

vybudovanie šatne pre zamestnancov 

 

 

UZNESENIE č.78/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

          schvaľuje 

 

v súlade s §9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom 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 596/14 v Kanianke  v prospech  Strediska sociálnych služieb, n.o. Ulica nová 

596/14, 97217 Kanianka, IČO: 36119539, za 0,03 €/m2 a rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

poskytovanie sociálnych služieb, 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 

 

 

K bodu 8/ Prenájom nehnuteľného majetku 

 

Prednosta – pán Valach požiadal o ukončenie prenájmu nebytových priestorov na ulici Lúčna. Zajtra by mal 

začať odovzdávať priestory. Bol sa včera pozrieť, zistil, že Valach mal súhlas na prerábku, neosadil nové 

zárubne, bez súhlasu robil prerábku, chýbajú nejaké veci. Obec ho vyzve na uvedenie priestoru do 

pôvodného stavu. Pokiaľ do 31.5. neodovzdá priestory, tak platí 200,- € zmluvnú pokutu. Podané bude 

trestne oznámenie za poškodzovanie cudzieho majetku 

Lacko – navrhol, aby priestory preberala komisia  

Starosta – stavebná komisia nech spíše škody, našim účelom je dostať späť peniaze. 

 

UZNESENIE č. 79/2019 

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 Nika Valacha, trvale bytom Kanianka, ku dňu 31.5.2019 

 

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

 

M. Kuna – mali by sme uvažovať pri prenájmoch nad prijímaním finančnej zábezpeky, aby sme mali pri 

takýchto prípadoch nejaké prostriedky na vykrytie dlhov. 

R. Vážan – informoval sa, či má obec spísaný protokol v akom stave nebytový priestor prijímal? Aby sa to 

dalo porovnať. 
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Starosta obce – áno odovzdávajúci protokol je veľmi dobre spísaný.  

 

 

UZNESENIE č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

stavebnú komisiu na odovzdanie a prevzatie prenajatých priestorov ako aj spísanie a zdokumentovanie závad 

v dotknutých priestoroch 

 

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

 

Prednosta – Ján Láder požiadal o predĺženie nájmu rodinného domu na Ulici Bojnická cesta. Stavebná 

komisia bola na obhliadke. Dve miestnosti boli vybavené ako spálňa a obývačka. Takže  predmet činnosti 

ma chov vtáctva je, ale asi tam príležitostne býva. 

R. Vážan – v tej čiernej kuchyni, ktorú sme mali zámer zachovať má sklad. Je tam neporiadok a tým a táto 

kuchyňa ničí. Mali by sme ho vyzvať, nech si sklad odstráni. 

 

 

UZNESENIE č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

 

dobu nájmu rodinného domu č. 116/21 na ulici Bojnická v Kanianke s priľahlým pozemkom na parc. reg. 

„C“ č 228 v k.ú. Kanianka v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 29.5.2017 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2018  

Jánovi Láderovi, trvale bytom 971 01 Prievidza 3 Necpaly, do 31.5.2022 

 

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

 

UZNESENIE č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

odporúča 

 

obecnému úradu vyzvať na odstránenie skladu z priestorov čiernej kuchyne 

 

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

 

K bodu 9/ Rôzne 

 

MUDr. Berkeš - zdravotnú službu vykonáva pre občanov z obce Kanianka.  Niektorí klienti SSS nemajú 

trvalý pobyt v Kanianke , napriek tomu vykonáva túto službu aj pre nich. OZ sa zúčastnil, aby poslancom 

vysvetlil situáciu medzi ním ako obvodným lekárom a SSS Kanianka, n.o.  MUDr. Berkeš poukázal na to, že 

zdravotná starostlivosť v zariadení sa skomplikovala z dôvodu PN zdravotnej sestry, pričom má z toho 

dôvodu lekár ďaleko viac práce. Poukázal na svoju požiadavku dofinancovať nadštandrartné služby, pričom 

má dať riaditeľovi SSS písomný návrh. Naznačil, že v budúcnosti môže byť v Kanianke problém získať 

všeobecného lekára a so zvýšenou záťažou a stým spojenými rizikami klesá bonita jeho s.r.o. Poukázal na 

vysokú zodpovednosť lekára pri starostlivosti o klientov SSS, ktorá si vyžaduje súčinnosť vyštudovaného 

zdravotníka. Zároveň sa diskutovalo o trvalých pobytoch pre klientov SSS z iných obcí, o obvodnom 

lekárovi, ktorý nie je povinný poskytovať služby iným občanom, ale aj o finančných vzťahoch medzi SSS 

a obvodným lekárom.  

Starosta obce – písal žiadosť o stanovisko ohľadne  prihlásenia klientov SSS na trvalý pobyt na MV SR , 

avšak k dnešnému dňu nedostal odpoveď. 

 

 

 

UZNESENIE č. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

          berie na vedomie 
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informáciu o žiadosti štatutára Strediska sociálnych služieb Kanianka n.o.,  aby jeho klienti mohli realizovať  

trvalé pobyty  v obci Kanianka na adrese Strediska sociálnych služieb 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší  

 

uznesenie č. 35/2019 

 

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

 

UZNESENIE č. 85/2019 

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 

Ing. Henricha Gajdošecha, Pod vinicou 417/45, Kanianka 

Petra Hraňa, Bojnická cesta 589/15A, Kanianka 

 

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

 

Prednosta – v MŠ požiadali o vyradenie nefunkčného opotrebovaného majetku – nábytku. Uvedené bolo 

prejednané aj vo vyraďovacej komisii. Poslanci obdržali zápis o zistení neupotrebiteľnosti majetku.  

Ing. Kiššová – Tento nábytok majú umiestnený na chodbách a aby nedošlo k úrazu detí, požiadala riaditeľka 

MŠ o jeho vyradenie skôr ako ku koncu roka jednalo sa o skrinky ktoré boli na chodbe a aby sa nestal uraz, 

pred termínom požiadala  o vyradenie. Bolo to aj zdokumentovane. 

Išlo to do mailu?  

 

UZNESENIE č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

vyradenie drobného hmotného majetku v Materskej škole Kanianka v zmysle  Zápisnice o zistení 

neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 13. 5. 2019 

  

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

 

 

Starosta obce – obec obdržala žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce združeniu TNF Mia San Mia 

Kanianka na tréningy v telocvični základnej školy.  

Ing. Linder – nedali načas žiadosť v zmysle platného VZN obce Kanianka. Dotáciu žiadali na akciu ktorá už 

bola zrealizovaná a združenie už ani nie je v Kanianke, adresu majú v Prievidzi. Komisia neodporúča 

poskytnúť finančné prostriedky. 

 

UZNESENIE č. 87/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

           neschvaľuje 

 

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Kanianka vo výške 160,- € občianskemu združeniu 

TNF Mia San Mia Kanianka, za účelom prenájmu telocvične ZŠ Kanianka na tréningové jednotky 
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Hlasovanie:    Za :  9              Zdržal sa:       0                     Proti:   0 

 

Prednosta – prečítal dve žiadosti o prerábku nájomných bytov. Pani Gajdošíkovej a Jána Perniša a to 

prerábku vane na sprchový kút z dôvodu, že vzhľadom na ich vek a zdravotný stav nemôžu vstúpiť 

a vystúpiť z vane. 

Ing. Linder – komisia odporučila vyhovieť menovaným, ale s výstavbou výťahu v bytovom dome nesúhlasí, 

lebo tieto nájomné byty neboli stavané s výťahom 

Lacko – bude potrebné dohľadať nájomné zmluvy a zistiť aké sú v nich stanovené podmienky prerábky. 

 

 

UZNESENIE č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o žiadostiach na prerábku nájomných bytov od Kataríny Gajdošíkovej a Jána Perniša 

  

 

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

 

 

UZNESENIE č. 89/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

          schvaľuje  

 

aby stavebné úpravy v nájomných bytoch obce Kanianka na základe požiadaviek nájomcov realizovala po 

odsúhlasení obcou Kanianka obchodná spoločnosť Eko-Energia s.r.o. Kanianka s tým, že náklady na 

realizáciu stavebných úprav bude hradiť v plnej výške nájomca bez nároku na ich náhradu a pokiaľ takéto 

úpravy nebudú  v rozpore s platnými zmluvnými vzťahmi s obcou Kanianka vzťahujúcimi sa na príslušný 

bytový dom  

 

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

 

Starosta obce oboznámil poslancov  s uplynutím zmluvného vzťahu s mobilným operátorom na streche MŠ. 

Hraňo – rodičia to tam nechcú mať, ak to robí deťom zle, tak to dajme preč. 

 

 

 

UZNESENIE č. /2019 

Obecné zastupiteľstvo 

          schvaľuje 

 

ukončenie nájomného vzťahu s Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava týkajúceho sa 

umiestnenia antény na streche MŠ Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :  4            (R. Vážan, JUDr. Lacko, Ing. K. Šimová, J.Jalový)     

                        Zdržal sa: 5  (M.Kuna, P. Hraňo, M. Kollár, Ing. R. Linder, M. Kulich )              

                        Proti:   0 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Prednosta prečítal žiadosť Eko-energie s.r.o. Kanianka  o upratovanie nájomného domu Nová 600 externou 

upratovacou spoločnosťou. Žiadosť obsahuje aj podpisy a súhlasné, či nesúhlasné stanoviská jednotlivých 

nájomníkov. 

Služby spojené s nájmom si hradia nájomcovia. Je to ich rozhodnutie my s tým nemáme nič. Urobia sa 

dodatky k zmluvám . 

Vážan – nevieme názov spoločnosti? Bude výberové konanie?  Obec nemá zápisnicu z výberového konania.  
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Nevieme, aký rozsah upratovania budú vykonávať a pod. Keď s tým nemá obec nič spoločné, prečo to musia 

poslanci schvaľovať?  

 

 

UZNESENIE č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

           berie na vedomie 

 

          požiadavku nájomníkov bytového domu č.600 na Ulici nová  v Kanianke týkajúcej sa zabezpečenia 

upratovania spoločných priestorov bytového domu externou spoločnosťou s tým, že vyslovuje súhlas, aby 

uvedené služby obchodná spoločnosť Eko_Energia, s.r.o. ako správca bytového domu na základe 

uzatvorenia písomných dodatkov k existujúcim nájomným zmluvám s jednotlivými nájomcami bytov 

zabezpečovala tieto služby prostredníctvom externej firmy. Zároveň za podmienky, že náklady spojené 

s upratovaním spoločných priestorov budú hradené nájomcami bytov 

 

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

                         p. R. Vážan nehlasoval (nebol ani za ani proti ani sa nezdržal hlasovania) 

 

 

Poslanecký návrh Ing. Šimovej na odstránenie kameňa - zábrany 

 

UZNESENIE č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

          odporúča 

 

vyzvať pána Mišenku na odstránenie zábrany -  kameňa z parcely CKN 1674/3 v k.ú. Kanianka 

 

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

 

K bodu 10/ Diskusia 

 

Starosta obce - informoval poslancov ohľadne opravy športového areálu. Oslovil firmu, ktorá určila postup 

prác.  

M. Kollár – pozval poslancov na slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla, ktoré sa uskutoční  na tržnici 

1.6.2019 o 16,00 hodine. Vozidlo odovzdá  prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý. Dňa  26.5.2019 

sa bude konať okresné kolo o pohár starostu obce v hasičskom športe na  ihrisku v hornej časti obce, na ktoré 

taktiež všetkých pozval. 

 

Starosta obce – Najbližšie zasadnutie  OZ bude 5.6.2019.  

 

 

K bodu 11 Záver  

 

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

zasadnutie o 20,20 hod. ukončil. 

 

 

 

 

             

 Michal Kollár Ing. Roman Linder 

  overovateľ                                                                                                          overovateľ        

           

                                                                                                    

 

 Ing. Igor Makeš                                                                                             Ing. Ivor Husár 

 prednosta OcÚ                                                                                                 starosta obce  

 


