
                                
 

 

 

    OBEC  KANIANKA 
                                                                       

 

 

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE. 

 

  

Vybavovateľ petície: Obec Kanianka 

Názov petície: Petícia vo veci nesúhlasu na výstavbu a osadenie antén mobilných operátorov 

v Kanianke v zastavanom území obce Kanianka na budove MŠ. 

 

Text: „ My občania obce Kanianka žiadame OZ, aby zabránilo komerčnému zámeru Ing. Marty 

Pernišovej a Ľubomíra Perniša na výstavbu antény mobilných operátorov na ich dome na ul. 

Lesná v zastavanom území obce Kanianka. Zároveň žiadame, aby boli antény mobilných 

operátorov odstránené z budovy Materskej školy v Kanianke. Máme za to, že takéto zariadenia 

nepatria do obytnej zóny a s ohľadom na skutočnosť, že v jednej lokalite by mali byť tri takéto 

zariadenia dochádza ku kumulácií žiarenia, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie 

obyvateľov a detí“. 

 

Podpisové hárky obsahujú nasledovný text: Horeuvedený 

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 187 

 

Dátum doručenia: 5.6.2019 

Dátum vybavenia: 6.6.2019 

Spôsob vybavenia : Uznesením OZ obce Kanianka č. 113/2019 a 114/2019 zo dňa 5.6.2019 

a oznámenie o zániku platnosti zmluvy o prenájme strechy MŠ so spoločnosťou Orange 

Slovensko a.s. ku dňu 26.4.2020. 

 

 K petícií uvádzame nasledovné: 

 

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

oboznámené s petíciou a prijalo k nej nasledovné uznesenia: 

 

 

 

 

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  

 

 

 Na základe schválených uznesení obec vydala záporné záväzné stanovisko 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 

nenahrádza  vydane stavebného povolenia, ktoré je v kompetencii príslušného Stavebného 

úradu. 

 

 

K odstráneniu antén mobilných operátorov z budovy Materskej školy v Kanianke OZ 

neprijalo uznesenie. 

 Obec Kanianka dňa 9.5.2019 zaslala spoločnosti Orange Slovensko a.s. oznámenie 

o zániku platnosti zmluvy o prenájme strechy MŠ ku dňu 26.4.2020. 

 Zmluvu o prenájme strechy MŠ s mobilným operátorom Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 

momentálne nie je možné bez sankcií vypovedať, keďže platnosť zmluvy je do 29.6.2027. 

 
 

 

 

 

 


