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Zoznam uznesení  zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, konaného dňa 

25. septembra 2019 

 

 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov: 10 

Ospravedlnená: 1 Ľubica Vidová  
 

 

UZNESENIE č. 125/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  25.9.2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 126/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: 

- Ing. Katarína Šimová 

- JUDr. Filip Štancel 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 127/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 128/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 4 za rok 2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 129/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 4B za rok 2019 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o               59.888,-  €               
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kapitálové príjmy navýšenie o        17.000,- €              

finančné operácie poníženie o     -  30.000,- €               

úprava č. 4B.  navýšenie o              46.888,- €          (celkové príjmy 2.863.683,- €)       

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie o      30.014,- €     -    

kapitálové výdavky  navýšenie o    16.874,- €       

finančné operácie       0,- €               

úprava č. 4B. navýšenie o        46.888,- €            (celkové výdavky 2.863.683,- €)   

     

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

 

 

UZNESENIE č. 130/2019  

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    

  

monitorovaciu  správu k programovému rozpočtu  obce Kanianka  k 30.06. 2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  131/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu nezávislého auditora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok 2018  

 

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

 

 

UZNESENIE č.  132/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    

  

konsolidovanú výročnú správu  obce Kanianka  za rok 2018 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 133/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

b e r i e   n a   v e d o m i e    

 

Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v obci Kanianka k 31.12.2019  

 

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

 

 

UZNESENIE č. 134/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kanianka za školský 

rok 2018/2019 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:    0                        Proti:  0 
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UZNESENIE č. 135/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Kanianka za 

školský rok 2018/2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 136/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

prijíma 

 

Protest prokurátora zo dňa 24.7.2019 proti VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka pre 

školský rok 2015/2016 zo dňa 16.9.2015 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 137/2019           

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo väzbe na zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov „Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny“ IBV Pánsky háj 

Kanianka – IV. stavba“, ktoré bolo prerokované v zmysle § 20 ods. 2 stavebného zákona a posúdené 

Okresným úradom v Trenčíne podľa § 20 ods. 6 stavebného zákona, stanoviskom č. OU-TN-OVBP1- 

2019/013490-009/3Q zo dňa 11.9.2019. 

 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 138/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

doplnenie súhlasného stanoviska s realizáciou stavby „10552-Bojnice-Dubnica-Zahustenie DTS a NNK 

IBV Obora II“ vydaného pod č. 1328/2019/1942 zo dňa 11.6.2019 o pozemky CKN parc. č. 2038/58 v 

k. ú. Kanianka na LV č. 1 

 

Hlasovanie:    Za :   8            Zdržal sa:  2 Ing. Šimová, JUDr. Lacko                       Proti:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 139/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Zápis do kroniky obce Kanianka za rok 2018 

 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0                          Proti:  0 
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UZNESENIE č.  140/2019 

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, VIN TM1VN37204B000014 

priamym predajom za cenu 9.000 €, v  zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce čl. 6 bod 12.2.  

kupujúcemu EE - Service s.r.o. J.A. Komenského 624/51 03852 Sučany, štatutárny zástupca Ing. Katarína 

Malková 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 141/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje OcÚ Kanianka 

 

Osloviť užívateľov dotknutých pozemkov  na ul.  ČSĽA, Kanianka , špecifikovaných v uznesení č.  

404/2013 zo zasadnutia OZ v Kanianke dňa 11. 12. 2013 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu uvedených 

pozemkov. 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  142/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v rámci majetkovo-právneho  vysporiadania pozemkov kúpu pozemkov parciel reg. „E“ v k.ú. Kanianka 

od pôvodných vlastníkov do vlastníctva obce Kanianka za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov 

v lokalite vedľa štátnej cesty smerom na Lazany, v zmysle uznesenia OZ č. 382/2013   v sume 1 €/m2 

nasledovne: 

 

parc. reg. E  č. 430 - orná pôda o celkovej výmere 8 m2 podiel 2/16-iny ;   

parc. reg. E  č. 431 – orná pôda o celkovej výmere 26 m2 podiel 2/16-iny;   

             obidve v k.ú Kanianka od: Valérie Šimovej, rod. Bugárovej, nar. 22.11.1941 trvale  

             bytom V.B. Nedožerského 19/10, 972 12 Nedožery-Brezany, 

 

parc. reg. E  č. 430 - orná pôda o celkovej výmere 8 m2 v podiele 1/8-ina,  

parc. reg. E  č. 431 - orná pôda o celkovej výmere 26 m2 v podiele 1/8-ina,  

parc. reg. E  č. 377 - orná pôda o celkovej výmere 10 m2 v podiele 4/24-ina,  

 

všetky v k.ú. Kanianka, od Miroslava Bugára, rod. Bugára, nar. 28.5.1971, trvale bytom Nová 

597/11, 972 17 Kanianka. 

 

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

Všetky náklady súvisiace s kúpou pozemkov hradí obec Kanianka. 

 

Hlasovanie:    Za :   9                   Zdržal sa:  0                   Proti:   1 J. Jalový 

 

 

UZNESENIE č. 143/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
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informáciu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – Bar Panoráma v objekte Domu kultúry  na 

ulici SNP 584/3 v Kanianke zo strany nájomcu Evy Kertészovej, so sídlom podnikania Štúrova 282/4, 972 

17 Kanianka výpoveďou,  ku dňu 31.10.2019 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 144/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle  § 9a ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v zmysle  VZN č.5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených 

uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 zámer prenájmu nehnuteľného majetku nebytového  priestoru 

- BAR PANORÁMA -  nachádzajúceho  sa na 1. nadzemnom 

podlaží  v polyfunkčnom  objekte Domu kultúry,  SNP  584/3,  v  Kanianke ,  na pozemku registra „C“ 

KN, parc. č. 1674/775, zapísanej na LV č. 1 , v rozsahu výmery 98 m2  v k.ú. Kanianka priamym 

prenájmom za cenu minimálne 46 €/m2/rok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce čl. 9 bod 

3. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 145/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

vyhlásenie priameho prenájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho  sa na 1. nadzemnom 

podlaží  v polyfunkčnom  objekte  –  Dom  kultúry.  SNP  584/3,  v  Kanianke ,  na pozemku registra „C“ 

KN, parc. č. 1674/775, zapísanej na LV č. 1 v súlade s predloženými podmienkami  prenájmu. 

 

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

 

UZNESENIE č. 146/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

komisiu na vyhodnotenie ponúk na prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory Bar 

Panoráma nachádzajúcom sa   na I. nadzemnom podlaží v objekte Domu kultúry  na ulici SNP 584/3 v 

Kanianke vo vlastníctve obce v zložení:  Peter Hraňo - predseda, Milan Kulich a Michal Kollár ,  Ing. 

Roman Linder a Peter Bielický Dis.art, ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber 

najvýhodnejšieho návrhu pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej 

  

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

 

 

 

UZNESENIE č. 147/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje 

 

Starostu obce Kanianka k podpísaniu zmluvy o prenájme nebytových priestorov v objekte Domu kultúry 

Kanianka na základe výsledku vyhodnotenia ponúk priameho prenájmu v zmysle vyhodnotenia komisiou 

 

Hlasovanie:    Za : 10             Zdržal sa:  0                              Proti:   0 
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UZNESENIE č. 148/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o podmienkach správy o zverení majetku do správy Domu kultúry, príspevkovej organizácii 

a nájomnú zmluvu medzi obcou Kanianka a Domom kultúry Kanianka, príspevková organizácia 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 149/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a článku č.  9  VZN  obce 

Kanianka č. 5/2019 prenájom  obecného majetku pozemku CKN č. 225 – zastavaná plocha o výmere  102 

m2 v k. ú. Kanianka v prospech p. Radoslava Hepnera a manželky Lenky, rodenej Pekárovej, bytom 

Bojnická 119/10, 972 17  Kanianka za 4,00 €/m2/ rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to za 

účelom oddychovej a manipulačnej plochy pre rodinné účely  na dobu určitú 5 rokov s výpovednou 

lehotou 3 mesiace. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 150/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informatívnu správu o  

a) Schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zberný dvor 

b) Neposkytnutí dotácie na kamerový systém 

c) O poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 

d) O podaní žiadosti o dotáciu na MV SR ohľadne objektu Požiarnej zbrojnice 

e) Neposkytnutí dotácie na kinosálu Domu kultúry Kanianka 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 151/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vybudovanie bezbariérového nájazdu do vchodu č. 48 

bytového domu č.s. 593 na ul. Bojnická cesta v Kanianke, prenájom časti pozemku CKN parc.č. 1674/810, 

(vytvorenej podľa GP zo dňa 31.07. 2019, vyhotoveným oprávneným geodetom GEOing. s.r.o. Prievidza) 

o výmere do 15m2 podľa predbežného nákresu priloženého k žiadosti o prenájom pozemku zo dňa 27.05. 

2019 (presná výmera bude upresnená podľa GP), v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu č.s. 593 na ul. Bojnická cesta v Kanianke, zastúpených správcom bytového domu, 

obchodnou spoločnosťou Eko Energia s.r.o. Kanianka, výlučne za účelom vybudovania bezbariérového 

nájazdu do vchodu č. 48 za cenu 5,- €/m2 na dobu určitú 25 rokov s tým, že správca bytového domu č.s. 

593 po dobudovaní tohto bezbariérového nájazdu zabezpečí na náklady vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov geometrické zameranie stavby, pričom vyhotoveným GP bude odčlenený pozemok zastavaný 

nájazdom a bude mu pridelené samostatné parcelné číslo, predloží uzatvorenú nájomnú zmluvu na zápis do 

KN na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor a v najbližšom termíne na podanie daňového 

priznania k dani z nehnuteľností podá za nájomníkov v súlade s ust. § 4 ods. 2 písm. b.) Zák.č. 582/04 Z.z. 
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňové 

priznanie k dani z prenajatého pozemku.       

 

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

 

 

UZNESENIE č. 152/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce Kanianka na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku CKN parc.č. 1674/810 

v prospech nájomcov, vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č.s. 593 na ul. Bojnická 

cesta v Kanianke, zastúpených správcom bytového domu, obchodnou spoločnosťou Eko Energia s.r.o. 

Kanianka v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva, ktorým bol prenájom časti pozemku schválený. 

Uzatvorená nájomná zmluva bude záväzným podkladom pre účely preukázania právneho vzťahu 

k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

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

 

 

UZNESENIE č.  153/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

konštatuje 

 

že sťažnosť podaná dňa 19.7.2019 z dôvodu pasivity hlavného kontrolóra je neopodstatnená 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 154/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Darovaciu zmluvu č.p. KRHZ – BA-232/2019 medzi obdarovaným Obcou Kanianka a darcom 

Ministerstvom vnútra SR na hnuteľnú vec – špeciálne vozidlo  typu MB 1124 CAS 27 

  

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

 

 

 

UZNESENIE č.  155/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

že starosta obce splnomocňuje p. Michala Kollára  k prevzatiu a odvezeniu techniky: špeciálneho vozidla  

typu MB 1124 CAS 27 od Ministerstva vnútra SR  

 

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

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 156/2019 
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Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

Uznesenie č.  22/2019 

 

Hlasovanie:    Za :          Zdržal sa:                           Proti:   

 

 

UZNESENIE č.  157/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

v o l í 

 

predsedu stavebnej komisie Ing. Katarínu Šimovú 

a členov   Ing. Martin Badák – tajomník, Roman Vážan, Jaromír Jalový, Ing. Peter Šimurka    

 

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

 

 

UZNESENIE č. 158/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

výmenu dverí na budove Obecného úradu v Kanianke na prízemnom podlaží, prednostne pre Slovenskú 

poštu maximálne do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  159/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

žiadosť obyvateľov bytového domu č. 598  na opravu chodníkov a poveruje stavebnú komisiu preveriť 

stav chodníkov a navrhnúť opatrenia opráv  pre ďalšie obdobie 

 

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

 

 

UZNESENIE č.  160/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje  

 

stavebnú komisiu predložiť návrh technického riešenia s odtokovým žľabom v blízkosti bezbariérového 

výťahu na ulici Školská, Kanianka na rokovanie OZ a na základe obchodnej verejnej súťaže OZ vyčlení 

finančné prostriedky na  odstránenie nedostatkov 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 161/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

odmenu za dlhoročnú prácu kronikárky pani Mgr. Márii Biskupičovej vo výške vyplatenej hrubej mzdy 

za túto prácu za kalendárny rok 2018 

 

Hlasovanie:    Za :    10          Zdržal sa:    0                            Proti:  0 
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UZNESENIE č. 162/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o vypracovaní vnútorného predpisu obce Kanianka, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní  

oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti platný od 

25.9.2019 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivor Husár 

   Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


