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Zoznam  uznesení  z  obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa 19.8.  2020 

 
Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 9 ( od 15,10 hod počet poslancov 10)  

 

Ospravedlnený: Peter Hraňo,  

Ľubica Vidová sa dostavila o 15,10 hod 

 

UZNESENIE č.  258/2020         

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 19.8. 2020 

 

Hlasovanie:    Za :     9           Zdržal sa:   0          Proti:  0 

 

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

 Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 259/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

Milan Kulich 

Marcel Kuna 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

 

 

Hlasovanie:    Za :     9          Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

UZNESENIE č. 260/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :       9        Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 261/2020  

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2019 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 262/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2019 

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 263/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2019 bez výhrad 

  

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 264/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s §16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov financovanie schodku rozpočtu 

obce v roku 2019 zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a upravený v zmysle § 16 ods. 6 vo výške 

58.244,80 € z kladného rozdielu medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami 

 

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 265/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v súlade s § 15  ods.1 písm.  c), zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie zostatku príjmových 

finančných operácií po vysporiadaní schodku rozpočtu za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške    

33.384,28 € 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 266/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zapojenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 65.976,- € na investičné akcie v roku 2020 

 

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

 

 

 Ing. Ivor Husár, starosta obce 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 267/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

zapojenie prostriedkov z rezervného fondu na havárie do výšky 5.500,- € na opravu žľabovky na ulici 

Školská a opravu kanalizácie na ulici Nová 591 

 

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

 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 268/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

 

starostu obce zabezpečením výkazu výmer a rozpočtu za účelom sanácie stavebných prác, ktoré majú 

zabrániť zatekaniu vody  vrátane úpravy rozpočtu obce za účelom odstránenia uvedených závad 

a zabráneniu prípadných škôd na zdraví a majetku, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

 

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

 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

  

 

UZNESENIE č. 269/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok 2019  
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Hlasovanie:    Za :       10         Zdržal sa:  0                           Proti:    0 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 270/ 2020 

Obecné zastupiteľstvo   

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

  

konsolidovanú výročnú správu  obce Kanianka  za rok 2019 

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 271/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 1 B za rok 2020 

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

UZNESENIE č. 272/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 1B za rok 2020 

 

Príjmy: 

bežné príjmy zníženie o 127.912,-   €                     

kapitálové príjmy zníženie o 25.569 ,-€               

finančné operácie navýšenie o 287.476,-    €               

úprava č. 1B.  navýšenie o 133.995,-    €               (celkové príjmy 3.813.511,-€)     

 

Výdavky: 

bežné výdavky zníženie o 72.588,-€       

kapitálové výdavky  navýšenie o 206.583,- €        

finančné operácie  0 €               

úprava č. 1B. navýšenie o 133.995,-€       ( celkové výdavky 3.813.511,- € )      

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 273/2020 

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. 2020 
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Hlasovanie:    Za :     10         Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 274/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     

 

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

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2020.    

 

Hlasovanie:    Za :     8         Zdržal sa:  2     (JUDr. Lacko, M. Kuna )        Proti:  0 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 275/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

prevod majetku obce v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. 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 a to parcely CKN číslo 

1674/710 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m² evidovanej  na LV obce Kanianka č. 1, okres 

Prievidza, obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 

žiadateľa Pavol Hepner, rod. Hepner, trvale bytom, 972 41 Koš a manželka Mária Hepnerová rod. 

Kurbelová,  bytom 972 17 Kanianka, za cenu 9,46 €/m², stanovenú znalecký posudkom č. 19/2019, 

vyhotovený Ing. Jozefom Kmeťom zo dňa 29.7.2019. Celková suma za predaj pozemku predstavuje  

993,30 €.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok parcela CKN 

číslo 1674/710 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kanianka, bezprostredne susedí s parcelou CKN číslo 

1674/19, vedenej na LV č. 431, okres Prievidza, obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka,  ktorá je 

vo vlastníctve žiadateľov.  

 

 

 

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

                                                                                          

 

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

                                                                                                                  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 276/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

odkúpenie parcely EKN číslo 1549/1 o výmere 1272 m2, orná pôda, evidovaná na LV č. 2198, okres 

Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka vo vlastníctve Marty Lajstríkovej, rod. Kurišovej,   Turčianske 

Teplice a to za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 15/2020, vypracovaným  znalcom Ing. Jozef 
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Kmeť,  Prievidza, zo dňa 15.4.2020 v cene 2,39 €/m2 v celkovej hodnote pozemku 3.040,- € na základe 

Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 3.4.2020  a následne kúpno-predajnej zmluvy. Jedná sa o časť 

pozemku pod jestvujúcim tzv. starým cintorínom v Kanianke. Vysporiadanie sa vykonáva na základe 

žiadosti menovanej zo dňa  12.2.2020 naše č. 703/2020. Nadobúdateľom pozemku bude obec Kanianka 

v podiele 1/1. 

 

 

 

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

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

                                                                                                               Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 277/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

odporúča 

 

starostovi obce určiť podmienky k zámeru o prevod majetku obce v prospech Slovenského rybárskeho 

zväzu Mestská organizácia Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza, IČO 00178209306 

a to: 

Žiadateľ zabezpečí samostatnú identifikáciu a odčlenenie priestoru v katastri nehnuteľností, vrátane 

orientačného čísla tak, aby bolo nepochybné, ktorý priestor je premetom kúpy a bolo ho  možné previesť 

v katastri nehnuteľnosti.  

 

Hlasovanie:            Za :   8      Zdržal sa:   1  ( R. Vážan)   Proti: 1    (J. Jalový ) 

  

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 278/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

neakceptuje 

 

pripomienky p. Heleny Chylovej, Nábr. J. Kalinčiaka 91/2, 971 01 Prievidza vo veci „Územného plánu 

zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba“, zo dňa 26.6.2020 naše číslo 1641/2020,  kde menovaná nesúhlasí 

s tým, aby z  pozemku parc. č. 2114 o rozlohe 2469 m2 v k.ú. Kanianka bol v rámci návrhu zóny 

odčlenených 849 m2 na realizáciu cestnej komunikácie a inžinierskych sietí. V rámci uvedeného návrhu 

plánu zóny sa má z pozemku menovanej použiť na verejné stavby a verejné zariadenia cca 36 %, pričom 

obec Kanianka má prispieť na verejné stavby a verejné zariadenia výmerou cca 54% 

 

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

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 279/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

žiada 

 

zhotoviteľa Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba, aby na základe odporučenia OR HAZZ 

v Prievidzi naprojektoval zokruhovanie navrhovaného bytového domu s tým, že pôvodne projektovaná 

dvojsmerná cesta s ktorou nesúhlasí pani Chylová ostáva podľa pôvodného návrhu a zo severnej strany 

bytového domu bude naprojektovaná jednosmerná cesta, ktorá má byť súčasťou okruhu predovšetkým 

pre vozidlá záchranných zložiek. 
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Hlasovanie:            Za :    10        Zdržal sa: 0         Proti:  0  

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 280/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

žiada 

 

oprávnenú osobu Ing. Romana Veselého, aby rokoval v sporných veciach s účastníkmi „Územného 

plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba“. V prípade neschválenia plánu zóny pristúpi obec Kanianka 

k  realizácii nového plánu zóny výlučne na pozemkoch vo vlastníctve obce. 

 

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

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č.281/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

na základe žiadosti zo dňa 3.8.2020 naše číslo 2447/2020 spoločnosti STAVIS Prievidza, spol. s r.o. ul. 

Skladová 1B, Prievidza, 971 01 Prievidza, IČO 31648817, vypracovanie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo 

č. 38/2020, zo dňa 12.3.2020 na predmet diela „Zberný dvor Kanianka – I. etapa“, na základe ktorého 

spoločnosť dostane zálohu ako zhotoviteľ stavby “Zberný dvor Kanianka – I. etapa“ vo výške 40.000,-

€, pričom ďalšie platby budú zrealizované v zmysle pôvodnej zmluvy a Dodatku č. 1 po dokončení 

každého objektu samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje započítať zálohu vo faktúre za prvé odovzdané 

objekty. Zároveň bude v dodatku navýšenie penalizácie na prípadné odovzdanie diela po termíne, 

pričom dielo má byť odovzdané podľa nového dodatku k zmluve do 30.11.2020 

 

Hlasovanie:            Za :   7     Zdržal sa: 0      Proti:  3    ( M. Kollár, R. Vážan, Ing. R. Linder) 

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 282/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 2B za rok 2020 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o 42.012,-   €                     

kapitálové príjmy zníženie o 3.431-,€               

finančné operácie navýšenie o 3.431,-    €               

úprava č. 2B.  navýšenie o 42.012,-  €               (celkové príjmy 3.855.523,-€)     

 

Výdavky: 

bežné výdavky 0,-€       

kapitálové výdavky  navýšenie o 40.000,- €        

finančné operácie  0 €               
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úprava č. 2B. navýšenie o 40.000,- €                     ( celkové výdavky 3.853.511,- € )      

 

Hlasovanie:            Za :   7     Zdržal sa:  0     Proti:  3    ( M. Kollár, R. Vážan, Ing. R. Linder) 

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 283/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

odporúča 

 

starostovi obce, aby takto vypracovaný  dodatok k zmluve podpísal 

 

Hlasovanie:            Za :   7     Zdržal sa:  0     Proti:  3    ( M. Kollár, R. Vážan, Ing. R. Linder) 

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

  

 

 

UZNESENIE č. 284/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

odporúča 

 

pri jednorazových prenájmoch nebytových priestorov vo vlastníctve obce uprednostniť využitie 

priestorov v správe Domu kultúry n.o. Kanianka pred prenájmami v klube dôchodcov. Jedná sa 

predovšetkým o podujatia charakteru svadieb a rodinných osláv; zároveň odporúča použitie priestoru 

klubu dôchodcov na prenájom akcií typu schôdzí, prezentácií, klubovej činnosti, prednášok, cvičenia 

a pod. 

 

 

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

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 285/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

informáciu o činnosti bývalého Spoločenstva urbárnikov Kanianka, pozemkového spoločenstva 

v Kanianke, kde v súčasnosti užívanie spoločných nehnuteľností je realizované na základe Dohody  

o užívaní spoločných nehnuteľností podľa § 51 a § 139 Občianskeho zákonníka zo dňa 19. 1. 2014 

 

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

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 286/2020   

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

že sa starosta obce vzdáva povinností a práv uvedených v čl. IV. ods. 4.2. Dohody  o užívaní spoločných 

nehnuteľností (lesné pozemky) zo dňa  19. 1. 2014 

 

 

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

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 287/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

informáciu o žiadosti Antona Bugára na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve menovaného, Juraja 

Vážana a obce Kanianka na ul. Stará cesta a Košovská; na základe rokovaní má pán Juraj Vážan 

zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 288/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

vysporiadanie vecného bremena a ostatných zásahov do jestvujúcich komunikácii vo vlastníctve obce 

Kanianka v súvislosti s výstavbou elektronickej digitálnej siete INS_FTTH_PD_NPRA_02 Kanianka 

spoločnosťou Slovak Telekom a.s. v súlade s predloženou zmluvou o spolupráci, uzavretej podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. tak, že Slovak Telekom  zrealizuje 

rekonštrukciu chodníka ul. Košovská II. etapa. Obec Kanianka vyfakturuje spoločnosti Slovak Telekom 

6.000,- € za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce a Slovak Telekom vyfakturuje obci 7.000,- € za 

výstavbu chodníka. Obec zrealizuje na vlastné náklady nové osvetlenie pozdĺž uvedeného chodníka  

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 289/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

zastúpeného na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 

orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015, Slovenskou agentúrou 
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životného prostredia (ďalej len „SO“) ako záložného veriteľa, ktorým sa zabezpečia záväzky záložcu 

Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, IČO: 00518239 vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-33/21. Predmetom záložného práva je 

hnuteľný majetok: 

1.    Traktor KUBOTA M5-111, inventárne číslo 11111530, VIN: KBTMGEDCHK8059912, TP č.:  

        NB 555654 v nadobúdacej hodnote 75.986,40 € 

2.   Náves BIG 9.7, inventárne číslo 11111531, VIN: TK9NS091BLSBL7114, TP č.: TB 254294  

        v nadobúdacej hodnote 17.368,00 € 

3.   Nakladač teleskopický GIANT GT5048, inventárne číslo 11111532, VIN: GT504820059, TP     

        č.: TB 254367 v nadobúdacej hodnote 85.449,60€ 

4.     Drvič BRO NEGRI R280TN, inventárne číslo 11111533 v nadobúdacej hodnote 17. 760,00€ 

5.     Nádoba zberná plastová 120 l Gastro, inventárne číslo 11111534 v nadobúdacej hodnote 96,- €  

6.     Nádoba zberná plastová 120 l Gastro, inventárne číslo 11111539 v nadobúdacej hodnote 96,- €  

7.     Uzavretý kontajner na textílie 12 m3, inventárne číslo 11111535 v nadobúdacej hodnote 5.496,-€ 

8. Kovová nádoba na BIO odpad 800 l, inventárne číslo 11111536 v nadobúdacej hodnote 948,- € 

9. Otvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo 11111537 v nadobúdacej hodnote 7.200,- € 

10.   Otvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo  11111540 v nadobúdacej hodnote 7.200,- € 

11.   Otvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo 11111541 v nadobúdacej hodnote 7.200,- € 

12.   Uzatvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo 11111538 v nadobúdacej hodnote 7.800,- € 

13.   Uzatvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo 11111542 v nadobúdacej hodnote 7.800,- € 

14.   Uzatvorený kontajner 26 m3, inventárne číslo 11111543 v nadobúdacej hodnote 7.800,- € 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 290/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI KANIANKA, 

PREBUDOVANIE NEPRIEPUSTNÝCH PLÔCH NA PRIEPUSTNÉ, PARKOVISKO PRI OcÚ  

v rámci výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorý bude realizovaný obcou Kanianka 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

pomoci. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 200.000,- € z čoho spolufinancovanie vo výške 5% 

predstavuje sumu 10.000 €. 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 291/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

Odporúča 
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Starostovi obce uchádzať sa o prostriedky z dotácií za účelom revitalizácie námestia a budovania 

cyklotrás 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 292/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

žiada 

 

štatutárov rozpočtových, príspevkových a obchodných spoločností obce, aby sa uchádzali o nenávratné 

finančné zdroje za účelom obnovy správy a údržby zvereného majetku vo vlastníctve obce 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 293/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

 

žiadosť SSS Kanianka, n.o. o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorá končí 31.12.2023 s termínom do 

31.12.2043 

 

 

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

 

 

 

 

UZNESENIE č. 294/2020     

Obecné zastupiteľstvo  

poveruje 

 

 

obecný úrad, aby v termíne pred uplynutím do platnosti zmluvy zabezpečil vypracovanie novej 

nájomnej zmluvy podľa osobitného zreteľa a predložil ju v dostatočnom predstihu na rokovanie 

obecnému zastupiteľstvu a nájomcovi 

 

 

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

 

 

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

                                                                                                           Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

    Ing. Ivor Husár 

      Starosta obce 


