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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  26.2.2020 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 10 

Ospravedlnený: JUDr. Ján Lacko 

 

 

UZNESENIE č. 207/2020         

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  26.2.2020 

 

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

 

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

 

UZNESENIE č. 208/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

Peter Hraňo 

Ľubica Vidová 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

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

 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 209/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 210/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

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

  
úpravu rozpočtu č.6 B k 16.12.2019 v kompetencii starostu obce 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o        49 159,-- €          

kapitálové príjmy                  0,-- €     

finančné operácie navýšenie o              29,-- €     
 

úprava č. 6 B.  navýšenie  o                    49 188,-- € celkove 2 908 871,-- €  

 
Výdavky: 

bežné výdavky  navýšenie o           35 963,-- €      

kapitálové výdavky            0,-- € 

finančné operácie navýšenie o                 120,-- €   

               

úprava č.6 B. navýšenie o            36 083,-- € celkove 2 895 766,-- €  

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

 

 

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

 

UZNESENIE č. 211/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania v roku 2020  

 

 

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

  

  

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

 

UZNESENIE č.  212/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

prijatie bankového úveru od VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, na financovanie výstavby 

Prístavba, prestavba a nadstavba MŠ na DSS – Kanianka – I.NP  -  do výšky 260.000,- € s DPH 

so splatnosťou 5 rokov s fixnou úrokovou sadzbou 0,73 % . 

 

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

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  213/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zabezpečenie úveru na financovanie výstavby Prístavba, prestavba a nadstavba MŠ na DSS                   

– Kanianka – I.NP vo forme vystavenej vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísanie dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom 

 

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

 

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

  

UZNESENIE č. 214/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

prijatie bankového úveru od VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, na financovanie výstavby                 

-  Zberný dvor Kanianka I. etapa vo výške 574.000,- € s DPH so splatnosťou do 9 rokov s fixnou 

úrokovou sadzbou do 1 % . 

 

Hlasovanie:    Za :   9            Zdržal sa:    1  (R. Vážan)         Proti:  0 

 

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

 

UZNESENIE č. 215/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zabezpečenie úveru na financovanie výstavby Zberný dvor Kanianka I. etapa  vo forme 

vystavenej vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísanie dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom 

 

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

 

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

 

UZNESENIE č.  216/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách   

 

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

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  217/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

 

uznesenie č. 195/2019 zo dňa 27.11.2019 

 

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

 

 

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

UZNESENIE č.  218/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

 

uznesenie č. 196/2019 zo dňa 27.11.2019 

 

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

 

 

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

      
 

UZNESENIE č.  219/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

 

uznesenie č. 381/2013 zo dňa 25.9. 2013 

 

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

 

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

 

UZNESENIE č.  220/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

 

uznesenie č. 382/2013 zo dňa 25.9. 2013 

 

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

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  221/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2019   

 

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

 

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

 

 

UZNESENIE č.  222/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, hlavnému 

kontrolórovi obce za jeho celoročnú činnosť mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu 

vypočítaného podľa odseku 1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená spätne za 

obdobie  od 1.1.2019  do 31.12.2019 . 

 

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

 

 

 

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

 

UZNESENIE č. 223/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správu o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2019   

 

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

 

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

 

UZNESENIE č.  224/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

Správu – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 12. 2019. 

 

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

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  225/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

kúpu  2/6-iny z časti parcely EKN č. 485 – orná pôda o celkovej výmere 7 m2 a 1/3-iny  z časti 

parcely EKN parc. č.2036 – ostatná plocha o celkovej výmere 20 m2 v k.ú. Kanianka od 

Slovenského pozemkového fondu, ul. Búdkova 36, 817 15 Bratislava, na základe zmluvy 

o prevode vlastníctva č. 00016/2020-PKZP-K40005/20.00 v cene 94,50 €. Pozemky slúžia ako 

prístup k zbernému dvoru 

 

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

 

 

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

 

UZNESENIE č.  226/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

nadobudnutie  parcely EKN č. 488 – ostatná plocha o celkovej výmere 7 m2 v k.ú. Kanianka, obec 

Kanianka, okres Prievidza zapísanej na LV 1244, od Slovenského pozemkového fondu, ul. 

Búdkova 36, 817 15 Bratislava, na základe zmluvy o prevode vlastníctva č. 02709/2019-PKZO-

K400300/19.00 bezodplatne. Hodnota pozemku je 41,65 €. Pozemky slúžia ako prístup 

k zbernému dvoru 

 

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

 

 

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

 

UZNESENIE č. 227/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

podľa §  9a ods. 8 písm. e) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. odpredaj  

nehnuteľností  pozemok   parc. CKN č.  1860/6 – trvalý trávny porast o výmere  81 m2 a pozemok 

parc.  CKN č. 1674/815 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  ktorá je  vytvorená 

z pôvodnej parcely CKN č. 1674/3 , obe zapísané na LV obce Kanianka č.  1, Okres Prievidza, 

Obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka. Novovytvorená parcela 1674/815 podľa GP  č. 

14/2020 zo dňa 3.2.2020, vyhotoveným oprávneným geodetom Ing. Eva Junasová, GEOMAP 

Prievidza, J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO 46896180. Obe parcely sa prevádzajú 

v prospech Jaroslav Hodás, rod. Hodás, a manželka  Erika, rod. Komošová, obaja trvalý pobyt 

Kanianka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to vybudovania prístupu k rodinnému domu 

v ich vlastníctve za kúpnu cenu vo výške  23,- €/m2. Celková kúpna cena je 2.599,- €. Poplatky 

súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

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

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 228/2020   

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

 

výsledok vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou v zložení Ing. Henrich Gajdošech, Roman 

Vážan, JUDr. Filip Štancel, ktorá bola schválená uznesením OZ č.191/2019 zo dňa 27.11. 2019  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, zapísanej na LV č. 1064, v rozsahu výmery 13 m2 , v k. ú. 

Kanianka.  

 

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

 

                                                                                                        ............................................... 

                                                                                                            Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č.  229/2020  

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 

schváleného uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 náväzne na uznesenia OZ č. 189/2019 – 

192/2019 prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kanianka, nebytového  priestoru, 

nachádzajúceho  sa na  prízemí obytnej budovy s.č.  593, postavenej na parcele CKN 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 25,- €/m²/rok, čo predstavuje celkovú sumu 325,- €/rok,  

v prospech žiadateľa Radoslava Chriňáka, miestom trvalého pobytu, 97217 Kanianka na dobu 

určitú od 1.3. 2020 do 28.2.2023, za účelom prevádzky skladového priestoru stavebného náradia 

a materiálov.  

 

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

 

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

 

UZNESENIE č.  230/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy s Radoslavom Chriňákom z dôvodu dlhodobej 

pracovnej neschopnosti riaditeľa Eko Energie 

 

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

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 231/2020   

Obecne zastupiteľstvo 

A) berie na vedomie 

 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, IČO: 36 442 151,                                   

DIČ: 2022187453 zo dňa 30.1.2020, pod číslom Z-D-00008667-2020 

 

B) schvaľuje 

zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písmeno  c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 9  VZN č. 5/2019 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 časti 

nebytového priestoru budovy trafostanice evidovanej na LV č. 1 „P. kot. PK3+TS9-IV.st“ súp.                

č. 84 evidovaná v registri CKN č. 1674/317,  katastrálne územie Kanianka, obec Kanianka, okres 

Prievidza o celkovej zastavanej výmere 139 m2; z podlahovej  plochy trafostanice obec prenajme 

v prospech žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 

47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, výmeru 8,29 m2, pričom výmeru 30 

m2 užíva žiadateľ ako oprávnený z pôvodného zákona č.79/1957 Zb. § 22 ods. 5 ako vecné 

bremeno. Zostatok podlahovej plochy je tvorený bývalou regulačnou stanicou plynu a stavebnými 

konštrukciami. Cena nájmu za výmeru 8,29 m2 predstavuje sumu 207,25 €/rok, čo predstavuje 

cenu 25 €/m2/rok. Nájom na dobu neurčitú.  

Schvaľuje vyrovnanie ušlého zisku, (vydanie bezdôvodného obohatenia) za užívanie predmetnej 

nehnuteľnosti na účely prevádzky trafostanice za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 vo výške 

829,00 € bez DPH,  ktorý nájomca vykoná bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa do 

14 dní po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy. 

 

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

 

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

 

 

UZNESENIE č.  232/2020  

Obecne zastupiteľstvo 

A) berie na vedomie 

 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, IČO: 36 442 151,                                   

DIČ: 2022187453 zo dňa 30.1.2020, pod číslom Z-D-00008667-2020 

 

 

B) schvaľuje 

zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písmeno  c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 9  VZN č. 5/2019 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019  časti 

nebytového priestoru budovy trafostanice evidovanej na LV č. 1 „plyn. kot. PK2+TS6“ súp. č. 83 

evidovaná v registri CKN č. 2038/58, katastrálne územie Kanianka, obec Kanianka, okres 

Prievidza o celkovej zastavanej výmere 130 m2; z podlahovej  plochy trafostanice obec prenajme 

v prospech žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 

47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, výmeru 5,27 m2, pričom výmeru 30 
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m2 užíva žiadateľ ako oprávnený z pôvodného zákona č.79/1957 Zb. § 22 ods. 5, ako vecné 

bremeno. Zostatok podlahovej plochy je tvorený bývalou regulačnou stanicou plynu a stavebnými 

konštrukciami. Cena nájmu za výmeru 5,27 m2  predstavuje sumu 131,75 €/rok, čo predstavuje 

cenu 25 €/m2/rok. Nájom na dobu neurčitú. 

 

Schvaľuje vyrovnanie ušlého zisku, (vydanie bezdôvodného obohatenia) za užívanie predmetnej 

nehnuteľnosti na účely prevádzky trafostanice za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 vo výške 

527,00 € bez DPH,  ktorý nájomca vykoná bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa           

do 14 dni po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy. 

 

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

 

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

 

UZNESENIE č. 233/2020     

Obecne zastupiteľstvo 

A) berie na vedomie 

 

žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ, IČO: 36 442 151,                                     

DIČ: 2022187453, zo dňa 30.1.2020, pod číslom Z-D-00008667-2020 

 

B) schvaľuje 

zámer prevodu majetku obce (nižšie špecifikované pozemky  pod trafostanicami, ktoré sú 

majetkom žiadateľa) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  

č. 138/199Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku č. 6, odstavec 13 

písm. e) VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ                 

č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, na Stredoslovenskú distribučnú, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 

2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek Štrpka, generálny riaditeľ IČO: 36 442 151, 

DIČ: 2022187453.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú dlhodobo 

zastavané technologickými stavbami žiadateľa, ktorými ako prevádzkovateľ zabezpečuje dodávku 

elektrickej energie pre odberateľov obce Kanianka. Schvaľuje sumu za predaj (jedného metra 

štvorcového) vo výške 25 €/m2 za pozemky uvedené pod písmenami D až I. 

 

C) Schvaľuje právo spätnej kúpy v prospech obce Kanianka v zmysle Občianskeho zákonníka, 

vzťahujúce sa na pozemky, ktoré sú predmetom predaja a predkupné právo na objekty,  stojace na 

pozemkoch, ktoré sú v danom čase majetkom žiadateľa, spoločnosti Stredoslovenská 

distribučná, a. s. so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, v zastúpení: Ing. Mgr. Marek 

Štrpka, generálny riaditeľ a to pre prípad, že by sa budúci vlastník pozemkov rozhodol 

v budúcnosti predmetné nehnuteľnosti predať. Objekty trafostaníc, ktoré sú umiestnené na 

predmetných pozemkoch, budú obci Kanianka prednostne ponúknuté na odpredaj za cenu určenú 

znaleckým posudkom vypracovaným odborne spôsobilou osobou. Právo spätnej kúpy a predkupné 

právo obce Kanianka, bude súčasťou zmluvy o odpredaji pozemkov a bude uvedené v LV.  

 

D) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 2033/107, výmera 61 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okres. Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú.  Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica  TS 1333/ts/kanianka _ibv.  



10 

 

(LV pre stavbu, nie je založený. Pred realizáciou predaja pozemku, kupujúci preukáže vlastnícke 

právo k stavbe na pozemku.) Predaj pozemku sa uskutoční za sumu 1525,00 € bez DPH. 

 

 

E) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/316, výmera 48 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/978, prináležiaca 

k bytovému domu s.č. 595, na ul. Nová v Kanianke vo vlastníctve žiadateľa  Stredoslovenská 

distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 595, okres 

Prievidza ,obec Kanianka, k.ú. Kanianka za sumu 1200,00 € bez DPH. 

 

 

F) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/518, výmera 7 m2, druh pozemku, zastavané 

plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, cez ktorý je zabezpečený prístup k existujúcej trafostanici TS 

1333/ts/973, vo vlastníctve žiadateľa  Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 

Žilina, evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 377, okres Prievidza ,obec Kanianka, k.ú. Kanianka 

za sumu 175,00 € bez DPH. 

 

 

G) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/402, výmera 172 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/974,  

vo vlastníctve žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 

evidovaná na LV č.1740,  súpisné číslo 582, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka                     

za sumu 4300,00 € bez DPH. 

 

H) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 47/4, výmera 37 m2, druh pozemku, zastavané 

plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/972, vo vlastníctve 

žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, evidovaná na LV 

č.1740,  súpisné číslo 25, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka za sumu 925,00 € bez 

DPH. 

 

I) zámer prevodu pozemku, parcela CKN číslo 1674/314, výmera 53 m2, druh pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.1, vo vlastníctve obce Kanianka, okr. Prievidza, obec 

Kanianka, k.ú. Kanianka, na ktorom je postavená trafostanica TS 1333/ts/977 vo vlastníctve 

žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, evidovaná na LV 

č.1740,  súpisné číslo 589, na ul. Školská  okres Prievidza, obec Kanianka,  k.ú. Kanianka za sumu 

1325,00 € bez DPH. 

 

  

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

 

 

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

 

 

 



11 

 

UZNESENIE č. 234/2020    

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

žiadosť  Mgr. Milana Šnirca  a manž. Ing. Evy Šnircovej, obaja trvale bytom Nová 597/7 , 972 17 

Kanianka o odpredaj pozemku v majetku obce Kanianka, zapísanom na LV č. 1 parcela CKN                   

č. 1674/90 okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú Kanianka do výmery 500 m2.  

 

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

 

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

UZNESENIE č. 235/2020   

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča 

  

obecnému úradu zistiť existenciu inžinierskych sietí pod uvedeným pozemkom. 

  

 

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

 

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

 

 

UZNESENIE č. 236/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer odplatného zriadenia vecného bremena v prospech budúceho oprávneného Stredoslovenská 

distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, na parcelách CKN č. 2038/1 a 1674/2, obe 

zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Kanianka, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú 

Kanianka v predpokladanej výmere 273 m2 z dôvodu realizácie stavby „10552-Bojnice-

Dubnmica- Zahustenie DTS a NNK IBV Obora II.“ v súlade s predchádzajúcim súhlasom obce 

Kanianka k u vedenej výstavbe a to v zmysle čl. 14 VZN obce Kanianka č. 5/2019 – Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Kanianka, za sumu 5 €/m2 , čo je jednorázová odplata za vecné 

bremeno 

 

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

 

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

 

UZNESENIE č. 237/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zámer odplatného zriadenia vecného bremena v prospech budúceho oprávneného Stredoslovenská 

distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, na parcelách CKN č. 1542/6, 1060/1, 1060/4, 

2769 všetky vo vlastníctve obce Kanianka, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú Kanianka vo 

výmere 191 m2 z dôvodu realizácie stavby „Kanianka – pri ihrisku. Rozšírenie NNK pre 3 RD 
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Špeťko“ v zmysle GP č. 1/2016 vypracovaného GEOmark s.r.o. G. Švéniho, 971 01 Prievidza zo 

dňa 13.1.2016 v súlade s predchádzajúcim súhlasom obce Kanianka k u vedenej výstavbe a to 

v zmysle čl. 14 VZN obce Kanianka č. 5/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Kanianka, 

za sumu 5 €/m2 , čo je jednorázová odplata za vecné bremeno v celkovej sume 955,- € 

 

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

 

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

  

UZNESENIE č. 238/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

aby nájomcovia nebytových priestorov v nebytovom objekte súp. č. 583, združený objekt 

zdravotné stredisko a obecný úrad, postaveného na parcele CKN č. 1674/401, okres Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú Kanianka s celkovou výmerou 730,0 m²,  (časť zdravotné stredisko)hradili 

služby:  

 

1. náklady na upratovanie spoločných priestorov  

2. náklady na elektrickú energiu spotrebovanú na osvetlenie spoločných priestorov 

 

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

 

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

UZNESENIE č. 239/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 

 

 

správcovi spoločnosti Eko Energia s.r.o., SNP 583/1, 97217 Kanianka, vykonať  technické riešenie 

odpočtu elektrickej energie nákladov spotrebovaných na osvetlenie spoločných priestorov 

a odpočtu elektrickej energie spotrebovaných na prevádzku výťahu, na základe ktorého by bolo 

možné spravodlivo rozúčtovať tieto náklady nájomcom na základe podlahovej plochy  

jednotlivých prevádzok.   

 

Hlasovanie:    Za :    9           Zdržal sa:  1   (M. Kuna)          Proti:   0 

 

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

 

UZNESENIE č. 240/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ukladá 
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správcovi spoločnosti Eko Energia s.r.o., SNP 583/1, 97217 Kanianka, písomne 

oboznámiť  dotknutých nájomníkov s rozúčtovaním nákladov na upratovanie spoločných 

priestorov, nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na osvetlenie spoločných priestorov. 

Rozúčtovanie bude vykonávať od 1.4.2020 

 

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

 

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

 

 

 

 

UZNESENIE č. 241/2020    

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

Informácie: 

- O zaradení stavby do investičného plánu StVS a.s. na rok 2020 – posilnenie zdroja vody 

č. listu 0321/2020-102.2-001 zo 16.1.2020 

- O ukončení nájmu  Farnosť Bojnice – Farles s.r.o. o obhospodarovaní lesov z 23.1.2020 

- O priebehu podlimitných zákaziek VO na Zberný dvor Kanianka I. etapa a Prístavba, 

prestavba a nadstavba MŠ na DSS – Kanianka – I.NP 

- O situácii s preplácaním nakladania triedeného odpadu mail zo 17.1.2020 

- O cenníku za telocvičňu predloženom riaditeľkou ZŠ 

- O bezprístrešnom občanovi obce 

- O územnom pláne – plán zóny IBV 

- O rokovaní s obcou Poruba vo veci prekládky cesty  III. triedy v správe TSK 

- O usporiadaní užívacieho práva k pozemku, pokus o zmier – odpoveď p. Marta 

Lajstríková   

- O revitalizácii námestí na sídlisku a starej časti obce 

- O ukončení nájmu Strediska sociálnych služieb n.o., Kanianka na ulici Nová 596  do 

31.12. 2023 

- O zmene organizačnej štruktúry obecného úradu 

- O ponuke na zriadenie wifi bodov v obci 

- O novom programovom vybavení obecného úradu 

- O uchádzaní sa o eurofondy na opravu strechy na Dome smútku 

- O schválení dotácie na závlahový systém 

- O skončení platnosti zmluvy na užívanie ŠA s FK Junior Kanianka a o informácii 

ohľadom nadmernej spotreby elektrickej energie v súvislosti s vrtom na vodu 

- O činnosti stavebného úradu a kompetenciách Ing. Kotríkovej a to aj v súvislosti 

s vydávaním stavebných povolení v zmysle schváleného ÚP obce 

- O zmene ceny pozemkov na odkúpenie od obce na ul. ČSĽA v súvislosti so žiadosťou 

Pavla Hepnera  
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- O skutočnostiach, že žiadateľka o priestory bývalej posilňovne v dome na ul. Školská 589 

obdržala podmienky súťaže a svoju ponuku do súťaže nedoručila  

- O požiadavke zvolať sociálnu komisiu vo veci poplatkov o sociálnu starostlivosť 

 

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

 

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

 

 

 

 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce Kanianka, na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Kanianka dňa 26.2.2020 
 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č.  1/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka  

 

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

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2020  

 

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

 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 3/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Kanianka   

 

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

 

 

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

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk v obci Kanianka   

 

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

 

 

 

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

 


