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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  27.11. 2019 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 11 

 

UZNESENIE č. 163/2019           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  27.11.2019 podľa predloženého 

návrhu starostu obce 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:      0       Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

UZNESENIE č. 164/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

- JUDr. Ján Lacko 

- Roman Vážan 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 165/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:         0                   Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 166/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 5B za rok 2019 
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Hlasovanie:    Za :   11        Zdržal sa:     0                      Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 167/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 5B za rok 2019 

Príjmy: 

bežné príjmy zníženie  o               4.000,- €               

kapitálové príjmy                                 0,- €              

finančné operácie                                 0,- €               

úprava č. 5B.  zníženie o               4.000,- €          (celkové príjmy 2.859.683,- €)       

 

Výdavky: 

bežné výdavky zníženie o               6.160,- €     -    

kapitálové výdavky navýšenie o     2.160,- €       

finančné operácie                               0,- €               

úprava č. 5B. zníženie o                  4.000,- €            (celkové výdavky 2.859.683,- €)  

      

 

Hlasovanie:    Za :  11          Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 168/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správy o technickom stave nájomných bytových domov v obci Kanianka na ulici Nová 600 a   

Lúčna 535. 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa: 0            Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 169/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok  2020 za 

bytový dom Nová 600 v zmysle predloženého plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne : 

 -revízie a kontroly technických zariadení  v súhrnnej hodnote  do sumy                    730,- €  

-odstraňovanie závad a nedostatkov z vykonaných revízií  do sumy                            400,- € 

Doporučené opravy v členení: 
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- Výmena strešných okien v počte  42 ks  do sumy                                              30 000,-  € 

- Oprava poškodených plastových krytiek odvetrania pivníc do sumy                        70,- €    

- Kontrola funkčnosti a tesnosti uzatváracích ventilov SV a TÚV  

v stúpačkách   bytov a hlavných ovládacích armatúr  do sumy                               800,- € 

- Čistenie horizontálnych dažďových  rín a vyčistenie daž. zvodov  do sumy          500,- € 

- Preventívne čistenie kanalizačnej prípojky v počte 3 ks do sumy                           400,-- €  

- Lokálna oprava poškodených schodiskový brán vnút. schodiska  do sumy            400,- € 

        S p o l u : do sumy 33 300,-- € 

 

 

Hlasovanie:    Za :11                Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 170/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok  2020 za 

bytový dom Lúčna 535 v zmysle predloženého plánu čerpania prostriedkov FPUO nasledovne :  

-  revízie a kontroly technických zariadení  do sumy v súhrne                                        3 620,- €  

-  odstraňovanie závad a nedostatkov z vykonaných revízií   do sumy                              500,- € 

Doporučené opravy v členení: 

- Pravidelná kontrola funkčnosti a tesnosti uzatváracích ventilov SV a TÚV  

v stúpačkách   bytov  do sumy                                                                                   350,- € 

- Kontrola hlavných stúpačkových ventilov SV a TUV  do sumy                               250,- € 

- Preventívne čistenie kanalizačnej prípojky  do sumy                                                250,- €  

- Vybudovanie prístupového miesta pre upratovaciu spoločnosť  do sumy                200,- € 

        S p o l u : do sumy  5 170,- €  

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa: 0             Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 171/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer prijatia bankového úveru od VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, na financovanie 

výstavby -  Rekonštrukcia vývarovne v obci Kanianka do výšky 272.000,- € so splatnosťou 5 

rokov s fixnou úrokovou sadzbou 0,63 % . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa: 0             Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 172/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer prijatia bankového úveru od VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, na financovanie 

výstavby -  Zberný dvor v obci Kanianka do výšky 328.000,- € so splatnosťou 5 rokov s fixnou 

úrokovou sadzbou 0,63 % . 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 173/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

spoluprácu s občianskym združením Denné centrum a JDS v Kanianke vo veci 

vyhlásenia  súťaže o najlepší návrh na revitalizáciu centrálneho  námestia v sídliskovej časti   

a starej časti   (pri kaplnke) v obci Kanianka, zároveň berie na vedomie súťažné podmienky, 

ktoré zverejní vyhlasovateľ súťaže 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 174/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

návrh rozpočtu obce Kanianka, na roky 2020, 2021 a  2022  

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:   0             Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

UZNESENIE č. 175/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Kanianka k návrhu rozpočtu obce Kanianka, na roky 2020, 

2021, 2022, predložený Ing. Jozefom Krettom, hlavným kontrolórom  obce 

 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 176/2019  

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

rozpočet obce Kanianka,  na rok 2020 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 177/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

rozpočet obce Kanianka, na roky 2021 a  2022  

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa: 0            Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 178/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

Zmluvu o zverení nehnuteľného majetku: stavby Domu kultúry s. č.  584 a pozemku CKN parc. 

č.  1674/775 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1437 m2,    zapísanej na LV č. 1, okres: 

Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka do správy príspevkovej organizácii  „Dom kultúry 

Kanianka“ so sídlom SNP  584/3,  972 17 Kanianka, IČO: 420 233 35, zapísanej na LV č. 1, 

s účinnosťou od  1. 1. 2020. 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:    0         Proti:  0 

  

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 179/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Mandátnu zmluvu medzi obcou Kanianka a Eko Energiou, s. r. o.  Kanianka s účinnosťou od 1. 1. 

2020 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 180/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

A.1.   predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Obecnom úrade v Kanianke, 

adresa SNP  583/1 o výmere  39 m2  v nasledovnom rozsahu: 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie 

služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 

za cenu nájmu: 819,- € ročne (cena za m2:  21,- €/ rok, ) s podmienkou úhrady 3 mesačných splátok 

nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023 

pre  Nikola Danišovičová,  Kaderníctvo- holičstvo Nikol, Kukučínova  237/5,  972 17  Kanianka, 

IČO:  37 462 377 

účel:  kaderníctvo. 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia . 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 181/2019  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1.  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Bojnickej ceste 590,  Kanianka,  

zapísanej na LV č. 1065, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka,  o výmere  68 m2 

v nasledovnom rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie 

služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 

za cenu nájmu: 1.428,- € ročne (cena za m2:  21,- €/ rok) s podmienkou úhrady 3 mesačných 

splátok nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred,  

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023 

pre  Katarína Čertíková,  záhrady 331/74,  972 05  Sebedražie,   IČO: 40 420 906 

účel: kvetinárstvo 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia . 

 

Hlasovanie:    Za :                Zdržal sa:             Proti:   

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 182/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1.   predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Školskej ulici  589,  Kanianka,  

zapísanej na LV č. 1098, okres Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka, o výmere  11,21 m2, 

zaokrúhlene 12 m2  v nasledovnom rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je racionálne 

využívanie priestorov, za cenu nájmu: 216,- € ročne (cena za m 2:  18,- €/ rok) s podmienkou 

úhrady 3 mesačných splátok nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 

pre  Bedřicha Vojáčeka, bytom 972 17  Kanianka, 

účel: skladové priestory 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 183/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1.   predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Školskej ulici  589,  Kanianka,  

zapísanej na LV č. 1098, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka, o výmere  28,80 m2, 

zaokrúhlene 29 m2  v nasledovnom rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie 

služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 

za cenu nájmu: 522,- € ročne (cena za m2:  18,- €/ rok) s podmienkou úhrady 3 mesačných splátok 

nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 

pre : Slovenský rybársky zväz mestská organizácie Prievidza, občianske združenie, Obvodová 

organizácia č. 7 Prievidza, so sídlom: Bottová  5,  971 01  Prievidza, IČO: 00 17 82 09 306 

účel: kancelárske  priestory 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia . 

 

Hlasovanie:    Za :      11          Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 184/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1.   predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Novej ulici  597,  Kanianka,  , 

zapísanej na LV č. 1049, okres Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka,  o výmere  13,50 m2, 

zaokrúhlene 14 m2  v nasledovnom rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je racionálne 

využívanie priestorov, za cenu nájmu: 252,- € ročne (cena za m2: 18,- €/ rok) s podmienkou úhrady 

3 mesačných splátok nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 

pre : Jozef Duškevič,  bytom 972 17  Kanianka 

účel: skladové  priestory 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 185/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1. predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa v budove Požiarnej 

zbrojnice  Kanianka s. č.  26, postavenej na parcele CKN č.  45, zapísanej na LV č.  1, okres 

Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka, o výmere  97,98 m2, zaokrúhlene 98 m2  v nasledovnom 

rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie 

služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 

za cenu nájmu spolu vo výške 1.794,- eur, 

( pre spevnený príjazd vo výmere  40 m2 – m2  - cena  14,40 €/m2 = 576,- €/m2 

miestnosť v požiarnej zbrojnici o výmere  46,28 m2 , =46 m2  = cena 21,- €/m2= 966,- €/m2 

miestnosť pre prísluš. PZ o výmere  11,70 m2 = 12 m2 – cena  21,- €/m2 = 252 €/m2) s podmienkou 

úhrady 3 mesačných splátok nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 

pre : Oliver Balna, SNP  585/6, 972 17  Kanianka, IČO: 44 22 76 12 

účel: zámočníctvo 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 186/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

A.1. predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa v budove Požiarnej 

zbrojnice  Kanianka s. č.  26, postavenej na parcele CKN č.  45, zapísanej na LV č.  1, okres 

Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka o výmere  91,76 m2, zaokrúhlene 92 m2  v nasledovnom 

rozsahu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a, bodu  9, písm. c) Zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 VZN 

č.  5/2019  Zásady hospodárenia s majetkom obce , dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie 

služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 

za cenu nájmu: 828,- € ročne (cena za m2: 9,- €/ rok) s podmienkou úhrady 3 mesačných splátok 

nájmu za užívanie nebytových priestorov vopred, 

na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 

pre : Peter Kotrík, bytom 972 17  Kanianka 

účel:  skúšobňa pre kapelu 

A.2. uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle   zákona č.  116/1990 Zb. v platnom znení a §  663 

a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení podľa bodu A.1. tohto 

uznesenia 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 187/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

 

informáciu o zaslaní výzvy Stredisku sociálnych služieb, n. o. na odovzdanie  priestorov 

v západnom krídle o celkovej výmere 27,21 m2 v súlade s čl. VI bod 5 Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov  zo dňa  01. 07. 2014 uzatvorenej medzi Obcou Kanianka a n. o. Stredisko 

sociálnych služieb. 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 188/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – nachádzajúcich sa na prízemí 

obytnej budovy č. s.  593, postavenej na CKN parc. č.  1674/323 na ul. Bojnická cesta , 972 17  

Kanianka zo strany nájomcu Miloš Gajdošík, bytom Bojnická cesta  591/47,  972 17  Kanianka   

ku dňu 31.12.2019 

 

Hlasovanie:    Za :     11           Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 189/2019 

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 , nachádzajúceho  sa na  prízemí obytnej budovy. s.č.  593, postavenej na 

CKN parc. č.  1674/323 na ul. Bojnická cesta, 972 17  Kanianka , zapísanej na LV č. 1064 , 

v rozsahu výmery 13 m2 v k. ú. Kanianka priamym prenájmom za cenu minimálne 21 €/m2/rok . 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 190/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

vyhlásenie priameho prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho  sa na  prízemí obytnej 

budovy. s. č.  593, postavenej na CKN parc. č.  1674/323 na ul. Bojnická cesta, 972 17  Kanianka, 

zapísanej na LV  obce Kanianka č.  1064,okres Prievidza, obec Kanianka,  Katastrálne územie 

Kanianka   v rozsahu výmery 13 m2 v k. ú. v súlade s predloženými podmienkami  prenájmu: 

- Termín predkladania súťažných návrhov od  28. 11. 2019 do 17. 12. 2019 do  15.00 hod. 

- Záujemca o nájom nebytového priestoru podá: 

• Súťažný návrh, ktorý bude obsahovať identifikáciu navrhovateľ 

• Návrh nájomnej zmluvy podpísaný navrhovateľom v 2 vyhotovenia, pričom predmetom 

zmluvy bude nebytový priestoru nachádzajúci   sa na  prízemí obytnej budovy. s. č.  593, 

postavenej na CKN parc. č.  1674/323 na ul. Bojnická, 972 17  Kanianka , zapísanej na 

LV  obce Kanianka č.  1064, okres Prievidza, obec Kanianka,  Katastrálne územie 

Kanianka   v rozsahu výmery 13 m2 v k. ú., nájomná zmluva bude na dobu určitú od  01. 

01. 2020 do  31. 12. 2023 s trojmesačnou výpovednou lehotou 

• Minimálne nájomné je stanovené vo výške  21,- €/m2/rok s podmienkou úhrady 3 

mesačných splátok vopred 

• Navrhovateľ v súťažnom návrhu  uvedie účel využitia nebytového priestoru 

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 

bez výberu návrhu, právo súťaž zrušiť, právo meniť podmienky, nepriznať nárok na 

náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, vylúčenie opravy chýb (§285 

Obchodného zákonníka).   

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.191/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

ktoré  sa  nachádzajú na  prízemí obytnej budovy. s. č.  593, postavenej na CKN parc. č.  1674/323 

na ul. Bojnická cesta, 972 17  Kanianka vo vlastníctve obce v zložení: 

1. Ing. Henrich Gajdošech 

2. Roman Vážan 

3. JUDr. Filip Štancel 

 

ktorá uplatní pri posudzovaní predložených návrhov výber najvýhodnejšieho návrhu pri zachovaní 

východiskovej ceny ako ceny minimálnej 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 192/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje 

 

v súlade s mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi Obcou Kanianka a Eko Energia, s. r.o., 

k podpísaniu zmluvy štatutára Eko Energia s.r.o. Ing. Henricha Gajdošecha o prenájme 

nebytových priestorov v nebytovom priestore sa na  prízemí obytnej budovy. s. č.  593, 

postavenej na CKN parc. č.  1674/323 na ul. Bojnická cesta 972 17  Kanianka  na základe 

výsledku vyhodnotenia ponúk priameho prenájmu v zmysle vyhodnotenia komisiou 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0         Proti: 0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 193/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

A.1  v súlade s  § 9a) ods. 8  písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

odpredaj nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce Kanianka v lokalite Ulice ČSĽA, konkrétne: 

parcela CKN č.  1674/705 – zastavaná plocha o výmere  108 m2 evidovanú na LV obce Kanianka 

č.  1, okres Prievidza, obec Kanianka,  Katastrálne územie Kanianka   

ako prípad  hodný osobitného zreteľa, podľa §  9a, bodu  8, písm. e) Zákona č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok kupujúci dlhodobo 

užíva a na pozemku je vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej 

komunikácie,  

za kúpnu cenu  8,91 €/m2, čo pri výmere  108 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 962,28 eur 
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pre kupujúceho: p. Pavol Hepner , trvalo  bytom  972 41  Koš a manž. Mária Hepnerová rod.  

Kurbelová, bytom 972  17  Kanianka. 

A.2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle  § 588 a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1. 

A.3.  návrh na vklad vlastníckeho práva do KN a  správny poplatok za vklad uhradí predávajúci. 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 194/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

A.1  v súlade s  § 9a) ods. 8  písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

odpredaj nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce Kanianka v lokalite Ulice ČSĽA, konkrétne: 

parcela CKN č.  1674/702 – zastavaná plocha o výmere  118 m2 evidovanú na LV obce Kanianka 

č.  1,okres Prievidza, obec Kanianka,  Katastrálne územie Kanianka   

ako prípad  hodný osobitného zreteľa, podľa §  9a, bodu  8, písm. e) Zákona č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok kupujúci dlhodobo 

užíva a na pozemku je vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej 

komunikácie,  

za kúpnu cenu  8,91 €/m2, čo pri výmere  118 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 1051,38 eur 

pre kupujúceho: p. Igor Perniš a manž.  Erika rod. Santorisová, obaja bytom   972  17  Kanianka. 

A.2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle  § 588 a nasl. Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1. 

A.3.  návrh na vklad vlastníckeho práva do KN a  správny poplatok za vklad uhradí predávajúci. 

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 195/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

ruší  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  381/2013 zo dňa  11. 12. 2013 

 

Hlasovanie:    Za :      11          Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 196/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

ruší  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  382/2013 zo dňa  11. 12. 2013 

 

Hlasovanie:    Za :     11           Zdržal sa:     0        Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 197/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

ruší  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  404/2013 zo dňa  11. 12. 2013 

 

Hlasovanie:    Za :     11           Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 198/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

ruší  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  63/2019 zo dňa  6.3.2019 

 

Hlasovanie:    Za :     11           Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 199/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

zámer odpredať z majetku obce Kanianka nehnuteľnosti – pozemok   parc. č.  CKN č.  221 – 

zastavaná plocha o výmere  139 m2, ktorá je  zapísaná na LV obce Kanianka č.  1, Okres: Prievidza, 

Obec: Kanianka, katastrálne územie: Kanianka 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu  8, písm. e) Zákona č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, pričom dôvodom osobitného zreteľa je zrevitalizovanie pozemku, 

ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 

 

Hlasovanie:    Za :      0          Zdržal sa:     0        Proti:  11 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 200/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

a) zámer odpredať z majetku obce Kanianka nehnuteľnosti – pozemok   parc. CKN č.  1860/6 

– zastavaná plocha o výmere  81 m2, a časť pozemku parc.  CKN č. 1674/3 o výmere cca 

15 m2,  ktorá je  zapísaná na LV obce Kanianka č.  1,, Okres: Prievidza, Obec: Kanianka, 

katastrálne územie: Kanianka v prospech Jaroslav Hodás a manželka  Erika, rod. 

Komošová, obaja trvalý pobyt Kanianka, ul. Nova 600/23 z dôvodu vybudovania prístupu 

k rodinnému domu v ich vlastníctve za kúpnu cenu vo výške  23,- €/m2, 

 

b) spôsob prevodu vlastníctva pozemkov - pozemok   parc. CKN č.  1860/6 – zastavaná plocha 

o výmere  81 m2, a časť pozemku parc.. CKN č. 1674/3 o výmere cca 15 m2,  ktorá je  

zapísaná na LV obce Kanianka č.  1,, Okres: Prievidza, Obec: Kanianka, katastrálne 

územie: Kanianka podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v z. 

n. p. z dôvodu  vybudovania prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov ako 

dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

Hlasovanie:    Za :     11           Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

UZNESENIE č. 201/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

Požiarny poriadok obce Kanianka , bez výhrad. 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 202/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Kanianka . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

 ............................................... 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
 

 

 

UZNESENIE č. 203/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  
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Dopravno-prevádzkový poriadok Dobrovoľného hasičského zboru obce Kanianka . 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:       0      Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 204/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na I. polrok 2020 s doplnením 

vykonania kontroly na ZŠ obce Kanianka o kontrolu tvorby a použitia účtu jedálne ZŠ, 

označovaného ako potravinový bežný účet za kontrolované obdobie rok 2019. 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 205/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

informatívnu správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách. 

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 
 

UZNESENIE č. 206/2019  

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

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

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2019, z dôvodu nového zloženia hlavnej inventarizačnej komisie, 

platné od 1. 12. 2019.    

 

Hlasovanie:    Za : 11             Zdržal sa:  0                         Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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Prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce Kanianka, na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Kanianka dňa 27.11.2019 
 

 

 

 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov: 11 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č.  8/2019 o dani z nehnuteľností, bez výhrad. 

 

 

Hlasovanie:    Za :  11         Zdržal sa:  0                         Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 9/2019 o miestnych daniach, bez výhrad 

 

Hlasovanie:    Za :    11       Zdržal sa:    0                       Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 10/2019 o poplatku, bez výhrad. 

 

Hlasovanie:    Za :   11        Zdržal sa:    0                       Proti:  0 

 

  

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 11/2019, ktorým sa mení VZN obce Kanianka č.  1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi, bez výhrad 

 

 

Hlasovanie:    Za :  11         Zdržal sa: 0                          Proti:  0 

 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 


