Zoznam uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, konaného dňa
22. mája 2019
Počet poslancov 11
Počet prítomných poslancov 9
Ospravedlnení: 2 Ľubica Vidová, Judr. Filip Štancel
UZNESENIE č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 22.5.2019
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
Michal Kollár
Ing. Roman Linder
a poveruje zapisovateľa:
Dašu Hujovú
Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

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

UZNESENIE č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 2B/2019
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Hlasovanie: Za : 9
UZNESENIE č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

Zdržal sa:

0

Proti: 0

Úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 2B/2019
Príjmy:
bežné príjmy navýšenie o
kapitálové príjmy
finančné operácie navýšenie o
úprava č. 2 navýšenie o

78.556,- €
0,- €
148.041,- €
226.597,- €

Výdavky:
bežné výdavky navýšenie o
kapitálové výdavky navýšenie o
finančné operácie
úprava č.2 navýšenie o

84.097,- €
142.500,- €
0,- €
226.597,-€

Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

(celkové príjmy 2.628.643,- €)

(celkové výdavky 2.628.643,- €)
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

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

UZNESENIE č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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
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UZNESENIE č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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

UZNESENIE č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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

UZNESENIE č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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

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

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.
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Zároveň splnomocňujú prednostu obecného úradu Kanianka 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 Vážan

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

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

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

UZNESENIE č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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
UZNESENIE č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo
odporúča

Zdržal sa: 0

Proti: 0

obecnému úradu vyzvať Jána Ládera na odstránenie skladu z priestorov čiernej kuchyne
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Hlasovanie:

Za :

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
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
schvaľuje
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

UZNESENIE č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie drobného hmotného majetku v Materskej škole Kanianka v zmysle
neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 13. 5. 2019
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

Zápisnice o zistení

Proti: 0

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
Hlasovanie:

Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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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

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

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

Ing. Ivor Husár
starosta obce
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