
Zámer obce prenajať nebytový priestor : 

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

obec Kanianka zverejňuje zámer: 

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: 647,40 € ročne (cena za m 2:  16,60 €/ rok, ) 
na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023 
pre  Nikola Danišovičová,  Kaderníctvo- holičstvo Nikoll, Kukučínova  237/5,  972 17  Kanianka                         
IČO:  37 462 377 
účel:  kaderníctvo. 

 
2.  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Bojnickej ceste 590,  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: 1128,80 € ročne (cena za m2:  16,60 €/ rok, ) 
     na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023 
     pre  Katarína Čertíková,  záhrady 331/74,  972 05  Sebedražie,   IČO: 40 420 906 
    účel: kvetinárstvo 

 

3.  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Školskej ulici  589,  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 
poskytovanie služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 
za cenu nájmu: 199,20 € ročne (cena za m 2:  16,60 €/ rok), 
na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 
pre  Bedřicha Vojáčeka,  bytom Školská  598/13, byt  15, 972 17  Kanianka, 
účel: skladové priestory 
 

4.    predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Školskej ulici  589,  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: 267,96 € ročne (cena za m 2:  9,24 €/ rok), 
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 
 
 
 

5. predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa na Novej ulici  597,  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 
poskytovanie služieb  pre občanov obce Kanianka a racionálne využívanie priestorov, 
za cenu nájmu: 232,40 € ročne (cena za m 2: 16,60 €/ rok), 
na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 
pre : Jozef Duškevič,   bytom Nová  597/19, byt  5, 972 17  Kanianka 
účel: skladové  priestory 
 

6.  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa v budove Požiarnej 
zbrojnice  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: 1411,20 € ročne (cena za m 2: 14,40 €/ rok), 
na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 
pre : Oliver Balna, SNP  585/6, 972 17  Kanianka, IČO: 44 22 76 12 
účel: zámočníctvo 

 
7.   predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúcom sa v budove Požiarnej 

zbrojnice  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: 644,00 € ročne (cena za m 2: 7,00 €/ rok), 
na dobu nájmu:  určitá 31. 12. 2023, 
pre : Peter Kotrík, nar.  01. 10. 1985, bytom Športová  205/1, 972 17   
účel:  skúšobňa pre kapelu. 
 
 
 
V Kanianke, dňa  12. 11. 2019 

 

 

 

 



 

Zámer obce predať nehnuteľný majetok : pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

Obec Kanianka v zmysle  § 9a ods. 8 písm.) e zákona č.  138/199 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  381/2013 zo dňa  

11. 12. 2013   

zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce Kanianka  zapísaných na LV č.  1 pre 

okres Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka a to pozemok registra C-KN parcela č.  1674/705 – 

zastavaná plocha o výmere  108 m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú nehnuteľnosť 

– 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 

do výlučného vlastníctva kupujúceho: p. Pavol Hepner ,  trvalo  bytom Bojnická  251/72,  972 41  Koš 

a manž. Mária Hepnerová r.  Kurbelová,   bytom Nová 595/2, 972  17  Kanianka. 

V Kanianke, dňa  12. 11. 2019 
 

 

Zámer obce predať nehnuteľný majetok : pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

Obec Kanianka v zmysle  § 9a ods. 8 písm.) e zákona č.  138/199 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Kanianka č.  381/2013 zo dňa  

11. 12. 2013   

zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve obce Kanianka  zapísaných na LV č.  1 pre 

okres Prievidza, obec Kanianka, k. ú. Kanianka a to pozemok registra C-KN parcela č.  1674/703 – 

zastavaná plocha o výmere  111 m2 a pozemok registra C-KN parcela č.  1674/716- zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 142 m2. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetnú nehnuteľnosť 

– 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  111 m2 a 142m2  predstavuje celkovú kúpnu cenu 

22574,23 eur 

do výlučného vlastníctva kupujúceho: p. Jaroslav Švarc a manž.  Jolana, obaja  trvalo  bytom ČSĽA 

575/20,  972 17  Kanianka. 

V Kanianke, dňa  12. 11. 2019 
 


