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OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE 

 

 

Vybavovateľ petície : Obec Kanianka 

Názov petície:  Súhlasu so zriadením obecnej vývarovne v roku 2019 

 

Text: „My občania obce Kanianka podávame túto petíciu v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. 

v znení ďalších predpisov obecnému zastupiteľstvu v Kanianke 

Týmto žiadame o zriadenie obecnej vývarovne v roku 2019, tak, ako bol daný verejný prísľub 

od starostu obce pred poslednými voľbami do  OZ. 

 

Podpisové hárky obsahujú nasledovný text: Horeuvedený  

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 400 

 

Dátum doručenia: 3.6.2019 

Dátum vybavenia: 6.6.2019 

Spôsob vybavenia: Uznesením OZ obce Kanianka č. 103/2019 , 111/2019 a 112/2019 zo 

dňa 5.6.2019 

 

 K petícii uvádzame nasledovné: 

 

 Petícia bola prejednaná na OZ Kanianka,  ktoré sa konalo dňa 5.6.2019. OZ  bolo 

oboznámené s petíciou a prijalo k nej nasledovné uznesenia: 

 

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. 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 

 

 

 
 

 

 

 


