
Zoznam uznesení  zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, konaného 

dňa 5. júna 2019 

 

 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov: 10 

Ospravedlnená: 1 Ľubica Vidová  

 

 

UZNESENIE č. 92/2019          

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 05. 06. 2019   

 

Hlasovanie:    Za :       10       Zdržal sa: 0             Proti:   0 

 

 

UZNESENIE č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

JUDr. Ján Lacko 

Milan Kulich 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :    10           Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 94/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 95/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2018 

 

Hlasovanie:    Za : 10             Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 

 



UZNESENIE č. 96/2019  

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2018 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:    0                       Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 97/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2018 bez výhrad 

  

Hlasovanie:    Za :    10             Zdržal sa:      0                      Proti:   0 

 

 

 

UZNESENIE č. 98/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia  § 10 ods.3 písm. a) b) a c), a v zmysle § 16 zákona 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

- tvorbu rezervného fondu – vo výške    137.284,38 € 

 

Hlasovanie:    Za : 10                 Zdržal sa:      0                              Proti:    0 

 

 

 

UZNESENIE č. 99/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia  § 10 ods.3 písm. a) b) a c), a v zmysle § 16 zákona 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

- tvorbu fondu údržby a opráv za predchádzajúce roky – vo výške    79.426,30 €  

za jednotlivé bytové domy nasledovne : bytový dom Lúčna 535 vo výške 33.120,83 €  

      bytový dom Nová 600 vo výške 46.305,47 € 

 

Hlasovanie:    Za : 10                Zdržal sa:      0                              Proti:    0 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 100/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zapojenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 137.000,- € na investičné akcie v roku 

2019 

 

Hlasovanie:    Za :  10               Zdržal sa:      0                              Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 101/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

  

stanovisko hlavného kontrolóra k  úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3B/2019 

 

Hlasovanie:    Za :   10           Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

UZNESENIE č. 102/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

  

úpravu rozpočtu súborom rozpočtových opatrení  č. III B k 5.6.2019 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o     15 967,-- €        

kapitálové príjmy                0,-- €    

finančné operácie navýšenie o             172 185,-- € 

spolu navýšenie o                188 152,-- € celkove 2 816 795,-- €  

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie o        45 967,-- €      

kapitálové výdavky navýšenie o              142 185,-- € 

finančné operácie              0,--  €   

Spolu navýšenie o               188 152,-- €  celkove 2 816 795,-- € 

 

 

Hlasovanie:    Za :  10            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č.  103/2019          

Obecné zastupiteľstvo  

poveruje 

 

finančnú komisiu v spolupráci s DK Kanianka a s organizáciami Jednota dôchodcov 

Slovenska Kanianka a Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kanianka na zistenie 

podmienok a na základe zistených podmienok na zabezpečenie stravy dodávateľským 

spôsobom do doby vybudovania vlastnej vývarovne 

 

Hlasovanie:    Za :  10            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 



UZNESENIE č.   104/2019         

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

VZN obce Kanianka č. 5/2019   Zásady hospodárenia s majetkom obce Kanianka 

s akceptovanými pripomienkami pána Marcela Kunu, starostu obce Ing. Ivora Husára a Ing. 

Henricha Gajdošecha a Ing. Jozefa Kretta 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0                         Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č.  105/2019          

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

VZN obce Kanianka č. 6/2019  o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

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

Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :    10           Zdržal sa:         0                  Proti:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 106/2019          

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na II. polrok 2019 

 

 

Hlasovanie:    Za : 10              Zdržal sa:  0                         Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 107/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

a v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce, schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo 

dňa 5.6.2019 odpredaj prebytočného majetku - nákladného motorového vozidla TATRA T815-

S3 priamym predajom za cenu minimálne  9.000 €, v  zmysle zásad hospodárenia s majetkom 

obce čl. 6 bod 12.2. V prípade neúspešného priameho predaja tento opakovať s mesačným 

termínom na predkladanie ponúk,  až  do najbližšieho  zasadnutia OZ  za schválenú cenu  

 

Hlasovanie:    Za :    10            Zdržal sa:      0                   Proti:    0 

 

UZNESENIE č. 108/2019   

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 42/2019 



 

Hlasovanie:    Za :    10            Zdržal sa:       0                  Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 109/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu na vyhodnotenie ponúk na odpredaj nákladného motorového vozidla TATRA T815-

S3 v zložení: JUDr. Ján Lacko - predseda, Milan Kulich, Roman Vážan  

 

Hlasovanie:    Za :    10          Zdržal sa: 0                      Proti:   0  

 

 

 

UZNESENIE č. 110/2019   

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

trasovanie stavby: „10552 – Bojnice-Dubnica-Zahustenie DTS a NNK IBV Obora II.“ v zmysle 

žiadosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 10.5.2019  

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:   0                      Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 111/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

 

petíciu občanov „ Žiadosť o zriadenie obecnej vývarovne v roku 2019, tak ako bol daný verejný 

prísľub od starostu obce pred poslednými voľbami do OZ“  v budove DSS na ul. Nová 596/4 

v Kanianke. Petícia bola podaná v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov 

na OcÚ v Kanianka Teréziou Leitmanovou a  Jozefou Kurbelovou, bytom Nová 595/4, 

Kanianka dňa 3.6.2019, pod registratúrnym č. 1758/2019/S/1312/2019 a v centrálnej evidencií 

petícií pod č. 1/2019 

 

Hlasovanie:    Za :  10            Zdržal sa:      0                      Proti:  0 

 

 

UZNESENIE č. 112/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

realizáciu vývarovne na Ulici nová 596/14 v Kanianke v zmysle projektovej dokumentácie 

„Prístavba, prestavbu a nadstavba časti existujúceho objektu MŠ na DSS – Kanianka“ 

 

Hlasovanie:    Za :      10          Zdržal sa:  0                       Proti:    0 

 



 

UZNESENIE č. 113/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

Petíciu petičného výboru v zastúpení Karolom Kozákom vo veci nesúhlasu so zámerom Ing. 

Marty Pernišovej a Ľubomíra Perniša na výstavbu antény mobilných operátorov na ich dome 

na ul. Lesná v Kanianke  a zároveň aby boli antény mobilných operátorov odstránené z budovy 

Materskej školy v Kanianke. Petícia bola podaná v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. v znení 

neskorších predpisov na OcÚ v Kanianka Karolom Kozákom, bytom Pionierov 81/8, 972 17 

Kanianka dňa 5.6.2019, pod registratúrnym  č. 1792/2019/S/1320/2019 a v centrálnej evidencií 

petícií pod č. 2/2019 

 

Hlasovanie:    Za :  10              Zdržal sa:     0                    Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č.  114/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

na základe žiadosti firmy DELTECH a.s. Liptovský Mikuláš, vydanie záporného záväzného 

stanoviska na plánovanú stavbu elektronickej komunikačnej siete stavba PD_ KAN_ E, strecha 

rodinného domu Kanianka na Ulici lesná 335/9, parcela reg. CKN č. 1844/11 v k.ú. Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :  10              Zdržal sa:   0                      Proti:   0  

 

 

UZNESENIE č. 115/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

žiadosť vlastníkov bytového domu na Ulici bojnická cesta 593, v obci Kanianka o prenájom 

pozemku okolo bytového domu na parcele reg. CKN č. 1674/5  v k.ú.  Kanianka pod plánovaný 

bezbariérový nájazd do vchodu č. 48. 

 

Hlasovanie:    Za :    10            Zdržal sa:   0                      Proti:    0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

poveruje 

 

Obecný úrad Kanianka dať zamerať priľahlé pozemky pri všetkých bytových domoch 

v Kanianke v sídliskovej časti, za účelom   prenájmu pozemkov 

 

Hlasovanie:    Za :    10            Zdržal sa:       0                  Proti:    0 

 

 

 



UZNESENIE č. 117/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

žiadosť  Radoslava Hepnera, Bojnická cesta 119/10, 972 17 Kanianka na výstavbu oplotenia 

parcely reg. CKN č.  225 a 226 v k.ú. Kanianka.  

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 118/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

poveruje 

 

starostu obce Kanianka rokovať so spoluvlastníkom parcely reg. CKN č. 226 v k.ú. Kanianka 

vo veci majetkoprávneho vysporiadania spoluvlastníckeho podielu 2/12 

  

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 119/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

poveruje 

 

starostu obce Kanianka rokovať so žiadateľom  Radoslavom Hepnerom vo veci prenájmu 

parcely reg. CKN č. 225 v k.ú. Kanianka,  za účelom prípravy podkladov pre schválenie 

nájomného vzťahu s týmto uchádzačom  

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 120/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie    

 

informáciu starostu o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu 

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 121/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

informáciu o zmluve na nájomné byty /bytový dom 41 BJ/ medzi Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a obcou Kanianka zmluva číslo 233-520-2002 

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

 



UZNESENIE č. 122/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

informáciu o stave nehnuteľnosti na športovom areáli po odovzdávajúcom užívateľovi Nikovi 

Valachovi  IČO: 51299747 

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č. 123/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

poveruje 

 

stavebnú komisiu pripraviť návrh trasovania cesty III. Triedy Kanianka – Poruba, s tým, aby 

bola zrušená pôvodná alternatíva cez tretiu stavbu IBV. Na základe výsledkov rokovaní, 

požiadať o zmenu územného plánu TSK 

 

 

Hlasovanie:    Za :   10             Zdržal sa:    0                     Proti:    0 

 

 

UZNESENIE č.  124/2019          

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

Návrh – „Zadanie územného plánu zóny „IBV Pánsky háj Kanianka – IV. stavba“ 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:       0                    Proti:  0 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivor Husár 

   starosta obce 


