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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

30. novembra 2020 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  8  poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený:  Michal Kollár, Roman Vážan, JUDr. Filip Štancel 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

  

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 15,00 h otvoril  starosta obce Ing. Ivor Husár. Zasadnutie 

sa uskutočnilo  v KD v hornej časti obce ul. Stará cesta. Konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva 

bolo zvolané na základe § 12 ods. 1 zákona NR SR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s určením miesta, dňa a hodiny. 

 

         Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11  pozvaných poslancov je prítomných 

8 , čo je nadpolovičná väčšina a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.  

Starosta obce poslancov informoval o skutočnosti, že páni Kollár a Štancel sú pozitívni na COVID-19 a pán 

Roman Vážan je PN bez udania dôvodu. V zmysle nariadenia ÚKŠ SR a hygieny je povolený počet 

zhromaždených osôb 6 v iných priestoroch ako sú napr. obchodné domy je limit 15 m2 na osobu. Vzhľadom 

k mimoriadnej situácii je pre verejnosť vyčlenený vestibul DK, pričom môžu byť účastní zastupiteľstva pri 

dodržaní hygienických pravidiel (rúška, rukavice, dezinfekcia) tak, že pri otvorených dvojkrídlových 

dverách môže verejnosť počúvať a podnety a pripomienky prostredníctvom obecného policajta odovzdať 

na lístkoch. Za verejnosť sa OZ nezúčastnil nikto.  

  

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia   

1. Otvorenie.  

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kanianka za školský rok 2019/2020. 

4. Prerokovanie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy Kanianka za školský rok 2019/2020. 

5. Schválenie VZN obce Kanianka č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad. 

6. Schválenie VZN obce Kanianka č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2021.  

7. Schválenie VZN obce Kanianka č. 11/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3/2020. 

9. Úprava rozpočtu obce Kanianka č.  3/2020. 

10. Likvidácia pohľadávok. 

11. Predloženie Správy o nájomnom dome Nová 600 a Lúčna 535 Kanianka a schválenie plánu 

údržby a opráv na rok 2021. 

12. Prenájom nehnuteľného majetku obce.  

13. Odpredaj nehnuteľného majetku obce. 

14. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na  1. polrok  2021. 

15. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 
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16. Rôzne.      

17. Diskusia. 

18. Záver. 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 295/2020           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  30.11.2020  

 

Hlasovanie:    Za :  8            Zdržal sa: 0               Proti:  0 

 

  

   

UZNESENIE č. 296/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

JUDr. Ján Lacko 

Ing. Katarína Šimová 

 

zapisovateľ:  

Ing. Katarína Šimová 

 

Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:  0                Proti:  0 

 

 

Nakoľko sa z dôvodu mimoriadnej situácie nezúčastnili zamestnanci úradu zasadnutia OZ, starosta 

požiadal Ing. Šimovú, aby zapisovala priebeh zasadnutia a uznesenia OZ pre porovnanie so zápiskami 

starostu obce. 

  

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení  

 

Správu o plnení uznesení predniesol starosta obce. Kontrolór obce kvitoval dobre pripravenú správu. 

 

      

UZNESENIE č. 297/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:  0                   Proti: 0  

 

K bodu 3/ Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Kanianka za školský rok 2019/2020. 

 

Bez pripomienok poslancov. 
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UZNESENIE č. 298/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

rok 2019/2020 

 

Hlasovanie:    Za :  8            Zdržal sa: 0                         Proti: 0  

 

 

K bodu 4/ Prerokovanie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy Kanianka za školský rok 2019/2020 

  

Bez pripomienok poslancov. 

 

 

UZNESENIE č. 299/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

školský rok 2019/2020 

 

Hlasovanie:    Za :  8            Zdržal sa:  0                        Proti: 0  

 

 

 

K bodu 5/ Schválenie VZN obce Kanianka č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad. 

 

 

V rámci rozpravy bolo množstvo pripomienok ako aj dopytov k uvedenej správe od poslancov: 

JUDr. Lacko, Kuna, Jalový, Šimová, Linder, Kulich, Hraňo... 

Starosta informoval o ustanoveniach o odpadoch a vyhlášky, ktoré prikazujú od 1.1.2021 zaviesť 

separovaný zber BRO a kuchynského BRO. V zmysle požiadavky ZMOS dal minister ŽP SR možnosť 

zaviesť tento systém do 1.7.2021 s tým, že kontroly budú v rámci tohto obdoba tolerantné. Vo VZN je 

množstevný systém odpadu pre IBV, kde sa pre domácnosti, ktoré nekompostujú zabezpečia 120 l nádoby 

hnedej farby a paušálny model v KBV, kde sa počíta s 240 l a 660 l nádobami na BRO a kuchynské BRO. 

Vysvetlil spôsob výpočtu a ceny, dopad na obyvateľstvo a problémy pri odmietnutí kompostovania BRO 

najmä v IBV. Upozornil poslancov, že poplatok sa zavádza od 1.7.2021 . Zároveň upozornil, že podľa 

údajov a cenovej ponuky so spoločnosti Marius Pedersen, sú náklady obce na zber a likvidáciu BRO vyššie, 

ako navrhnuté poplatky. Každý poslanec obdržal dve plachty tabuľkových prepočtov ohľadom nákladov 

na BRO a to v IBV a KBV. Skutočné náklady podľa vstupných údajov Marius Pedersen  vychádzajú pri 

660 l nádobách a vývoze 52 x za rok minimálne na hranici 15.750,- €/rok, čo je v prepočte na občana od 

cca 9,50 €. Potrebný počet kontajnerov je 13 pri objeme 660 l. Toto je najvhodnejšia alternatíva.  Pri IBV 

sú skutočné náklady 163,60 €/obyvateľ  a rok. JUDr. Lacko navrhol, aby obec nevykonala zonáciu lokalít, 

kde nie je zavedené kompostovanie, ale aby sa poplatok vyrubil domácnostiam, ktoré nekompostujú. 

 

 

K bodu 6/ Schválenie VZN obce Kanianka č. 10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2021.  

 

Starosta obce informoval o doteraz platných sumách, zároveň uviedol, že pokles je z dôvodu nižších 

podielových daní a celkový výpočet súm vo VZN je odsúhlasený so základnou školou. 
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K bodu 7/ Schválenie VZN obce Kanianka č. 11/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

 

V rámci uvedeného VZN obec zavádza systém nakladania s BRO a kuchynským BRO od 1.1.2021. 

Starosta informoval, že toto VZN je možné upravovať aj v priebehu roka a to najmä z dôvodu očakávaných 

noviel zákonov, vyhlášky a zákona o odpadoch. V rámci pripomienok a podnetov poslancov boli upravené 

niektoré state vo VZN, ktoré boli vyznačené farebne. Diskusia sa týkala povinnej kapacity nádob na BRO, 

duplicitných platieb, zisťovania domácností, ktoré nekompostujú, oslobodenie od poplatkov vlastníkov 

niektorých bytov v bytových domoch, kde sa kompostuje, povinnosť zaviesť zber BRO do nádob pre 

bytové domy, ktoré nevlastnia predzáhradky, možnosť uskladnenia BRO v areáli zberného dvora, atď. 

Nakoľko VZN o poplatkoch za odpad a VZN o odpadoch spolu súvisia, diskusia sa týkala nakladania 

s odpadom a úhrad za odpad. 

 

 

 

UZNESENIE č. 300/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

informáciu, že VZN č.8/2019 o dani z nehnuteľností zostáva v platnosti v nezmenenej podobe aj pre 

zdaňovacie obdobie roka 2021 

 

Hlasovanie:    Za :  8            Zdržal sa:  0                        Proti: 0  

 

  

 

UZNESENIE č. 301/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

informáciu, že VZN č. 9/2019 o miestnych daniach zostáva v platnosti v nezmenenej podobe aj pre 

zdaňovacie obdobie roka 2021 

 

Hlasovanie:    Za : 8             Zdržal sa:  0                        Proti:  0 

 

 

 

K bodu 8/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3/2020. 

 

Odborné stanovisko k 3. úprave rozpočtu podal hlavný kontrolór obce. Najväčšia výhrada HK bola 

ohľadom zapojenia 1.000,- € na havárie vzhľadom k tomu, že obec má necelých cca 2.000,- € prebytok 

rozpočtu. Vzhľadom k uvedenému navrhol uznesenie, kde OZ schválilo zapojenie 1.000,- € na havárie. 

 

 

UZNESENIE č. 302/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3 za rok 2020 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  
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UZNESENIE č. 303/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Použitie 1000,- € z rezervného fondu na riešenie havárií 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

K bodu 9/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č.  3/2020. 

 

 

UZNESENIE č. 304/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu obce Kanianka č. 3B za rok 2020 

 

Príjmy: 

bežné príjmy          zvýšenie o  72.485,- €                         

kapitálové príjmy   zvýšenie o    2.562,- €                                              

finančné operácie   zvýšenie o    1.023,- €                                              

úprava č. 3B.          zvýšenie o  76.070,- €       (celkové príjmy 3.931.593,- €)        

 

Výdavky: 

bežné výdavky         zvýšenie o 33.446,- €        

kapitálové výdavky  zvýšenie o 42.624,- €            

finančné operácie                         0,- €             

úprava č. 3B.            zvýšenie o 76.070,- €      (celkové výdavky 3.929.581,- €)        

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

K bodu 10/ Likvidácia pohľadávok. 

 

Zoznam predložili pracovníčky OcÚ Ing. Milevová a Mgr. Bieliková a jednotlivé zložky dlžníkov sú 

poslancom k nahliadnutiu. Doklad  o zastavení exekúcie je podkladom k odpísaniu pohľadávok. 

J. Jalový – vyslovil svoje výhrady k zastaveniu exekúcií v prípadoch, že dlžníci obce majú majetok.  

Starosta uviedol, že všetci poslanci dostali zoznam dlžníkov, u ktorých bola exekúcia zastavená.  

 

 

 

UZNESENIE č. 305/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

likvidáciu a odpísanie pohľadávok vo výške 1.567,59 € z dôvodu ukončenia exekučného konania súdnym 

exekútorom v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z.z. a v súlade s VZN č. 5, článok 4., 

odsek 2), písm. u) Zásady hospodárenia s majetkom obce a úrokov z omeškania vo výške 934,35 € 

z dôvodu, že  náklady na vymáhanie podaním na exekúciu by boli výrazne vyššie ako je čiastka 

u jednotlivých poplatníkov 

 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  
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K bodu 11/ Predloženie Správy o nájomnom dome Nová 600 a Lúčna 535 Kanianka a schválenie 

plánu údržby a opráv na rok 2021. 

 

Starosta uviedol, že správa je podkladom pre rozpočet 2021, nakoľko prostredníctvom rozpočtu sa na účel 

opráv nájomných domov vyčlenili potrebné prostriedky. Nakoľko  obec v roku 2020 neschváli rozpočet na 

ďalšie obdobie, bude do najbližšieho OZ rozpočtové provizórium. Rozpočet pre opravy oboch bytových 

domov bude súčasťou rozpočtu na rok 2021. Peter Hraňo sa informoval, že keď nájomníci platia prostriedky 

do fondu, prečo to treba schvaľovať v OZ. HK ho informoval, že sa jedná o prostriedky obce určené na 

rekonštrukciu a opravu nájomných bytov, ktoré nie sú vo vlastníctve užívateľov. O použití týchto 

prostriedkov rozhoduje OZ. 

 

 

UZNESENIE č. 306/2020 

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 : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

K bodu 12/ Prenájom nehnuteľného majetku obce.  

 

Starosta informoval, že Ivan Makranský sa dopytoval  pred začatím OZ v exteriéroch pri DK na svoju 

žiadosť, ktorá sa mala prejednávať na dnešnom OZ vo veci odkúpenia susediaceho pozemku s jeho 

pozemkom vo výmere cca 130 m2. Jaromír Jalový ho informoval o záveroch pracovného stretnutia 

poslancov s tým, že by mal byť vyzvaný na zámenu pozemkov ich rodiny a obecného , ktorý žiada odkúpiť. 

Táto informácia odznela aj na OZ.  Nakoľko ostatní poslanci nemajú doklad o takejto diskusii, držali sa 

programu pripraveného na pracovnom stretnutí.  Podľa schváleného uznesenia má starosta rokovať 

o možnosti zámeny pozemkov. K žiadosti o predaj poslanci neprijali uznesenie, všetkých 8 prítomných 

poslancov hlasovalo proti predaju, uznesenie preto nebolo prijaté. 

 

 

UZNESENIE č....../2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

zámer predaja časti parcely CKN č. 1674/3 k.ú. Kanianka o celkovej výmere cca 130 m2, za účelom 

užívania ako záhrady na základe žiadosti Ivana Makranského a manž. Edity Makranskej, Kanianka, trvale 

bytom Kanianka, Bojnická cesta 54/4 

 

Hlasovanie:    Za : 0               Zdržal sa: 0            Proti:  8 

 

UZNESENIE č.  307/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča 

 

starostovi obce rokovať s Ivanom Makranským a manž. Editou Makranskou ohľadom možnosti zámeny 

časti parcely  v k.ú. Kanianka, CKN 1674/3 – zast. plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce Kanianka,  ktorú 

žiadali odpredať s parcelami vo vlastníctve uvedenej rodiny, ktoré by boli v záujmovej lokalite obce 

Kanianka a je potrebné ich pre účely obce vysporiadať v prospech obce, ako napr. pozemky pod miestnymi 

komunikáciami a pod. 

 

Hlasovanie:    Za : 7               Zdržal sa: 1  (Peter Hraňo )         Proti:  0 
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K žiadosti o prevod majetku - Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ vybudovaný na ul. 

Lúčna -  starosta informoval, že sa jedná o prípojku k športovému areálu, ktorú si poslanci mali možnosť 

obhliadnuť na kontrolnom dni. V prípade, že zostáva v majetku obce, je obec povinná realizovať všetky 

súvisiace náklady, ako sú revízie a opravy. Prevádzkovať zariadenie je oprávnený SPP distribúcia.  

 

 

UZNESENIE č. 308/2020  

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. 4, odstavec 2 písm. e), VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom 

obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019. Prevádzaný majetok je zhotovený na základe 

Zmluvy o dielo č. 163/2019 zo dňa 18.10.2019  pod názvom diela „Rozšírenie distribučnej siete a 

pripojovací plynovod“ vybudovaný na ul. Lúčna, parc. č. 1060/1 evidovanej na LV č.1 vo vlastníctve obce 

Kanianka, par. č. 2764 a 2765 evidovanej na LV č.2181 vo vlastníctve obce Kanianka, v úseku od bytového 

domu ul. Lúčna č. 535 k budove Športového areálu Kanianka v hodnote 57.312,25 € s DPH. Prevod 

majetku sa vykoná z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 a to odplatne za hodnotu 1,- €. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je zabezpečovanie údržby a bežných opráv daného plynárenského zariadenia, ktoré môže 

prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete len ako vlastník, alebo ako nájomca plynárenského 

zariadenia. 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

                                                                                                     

                     

Zriadenie vecného bremena 

 

Starosta informoval, že sa jedná o lokalitu medzi obecným úradom a ul. Lipová, na ktorej kanalizácia 

nebola kolaudovaná, pričom starosta zariadil náhradu kolaudačných dokladov. Možnosť je majetok 

previesť do vlastníctva matky, t.j. StVS Banská Bystrica, alebo do užívania dcéry StVPS o.z. Prievidza. 

V druhom prípade sa obec podieľa na nákladoch na opravy. Pripravené uznesenie je v podstate zámerom 

na predaj kanalizačnej siete, pričom zriadenie vecného bremena je jednou z podmienok predaja.  Po 

zavkladovaní a ostatných úkonoch bude do OZ predložená zmluva na prevod kanalizácie na StVS 

.s predpokladom 1,- € ceny 

 

 

UZNESENIE č. 309/2020  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

 

v zmysle článku č. 14,  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ 

č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 

Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica IČO: 36 056 006, a to časovo neobmedzené vecné bremeno, 

ako vecné právo umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 mm a DN 400 mm na časti pozemkov 

KN-C parc. č. 49/1, KN-C parc. č. 129/4, KN-C parc. č. 137, KN-C parc. č. 234/3, KN-C parc. č. 367/2, 

KN-C parc. č. 1674/3, KN-C parc. č. 1674/4, KN-C parc. č. 1674/331, KN-C parc. č. 1790/36, KN-C 

parc. č. 1790/38, KN-C parc. č. 1793/5, KN-E parc. č. 264, KN-E parc. č. 375/2 a KN-C parc. č. 2363, 

v kat. území Kanianka obce Kanianka, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 143-a/2019 zo 

dňa 15.11.2019, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 518/20 dňa 

18.05.2020, v Geometrickom pláne č. 143-b/2019 zo dňa 28.11.2019, úradne overenom katastrálnym 

odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 549/20 dňa 21.05.2020 a v Geometrickom pláne č. 143-

c/2019 zo dňa 20.12.2019, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 

579/20 dňa 29.05.2020.  Vecné bremeno sa týka práva vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými 
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automobilmi, technikou a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, 

vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie na zaťažených 

pozemkoch. Vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne na základe zmluvy č. M/2000010/0514/2020 

 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

                                                                                                     

 

K bodu 13/ Prenájom nehnuteľného majetku obce. 

 

Prenájom bankomatu. 

Starosta informoval, že nová zmluva na prenájom bankomatu začína plynúť 1.1.2021 za lepších podmienok, 

ako doteraz. Obec dostane vyššie nájomné a súvisiace náklady. Peter Hraňo sa pýtal, či aj úhradu za teplo. 

Starosta odpovedal, že na základe podružných meraní budú platiť elektrickú energiu – záloha podľa 

kontrolného odpočtu a zálohu za teplo. Ďalej za údržbu priľahlého chodníka.  

 

UZNESENIE č. 310/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle  § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle  VZN 

č. 5/2019  čl. 4 ods.2, písm. j) a VI. Časť čl. 9 ods. 2, písm. b) Zásady hospodárenia s majetkom obce 

prenájom nebytových priestorov  Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 15920 v prospech Všeobecná 

úverová banka, a.s. ako nájomca, za účelom pokračovania v prevádzkovaní bankomatu v budove OcÚ 

Kanianka na ul. SNP 583/1 za nájomné vo výške 200,- €/rok na dobu 5 rokov od 1.1.2021 

 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

Zámer prenájmu na ul. Školská.                                                                                                                           

 

Starosta informoval , že sa jedná  o priestor na ulici Školská vo vnútrobloku, ktorý stavebne nie je určený 

ako nebytový priestor na podnikateľskú činnosť. Takéto priestory sú spoločné časti a zariadenia domu. 

Priestor nemá prístupovú cestu pre vozidlá. Opýtal sa p. Hraňa, či by nemali s tým problém obyvatelia na 

ul. Školská, ktorý odpovedal, že áno. J. Lacko sa rovnako neprikláňa k prenájmu, informoval sa, či by sa 

jednalo o elektrickú pražiareň, kde by mohli byť problémy s napätím. M. Kuna v tom nevidí problém. 

Rovnako sa informoval, či obec nemá ďalšie priestory vhodné na pražiareň kávy, ako napr. kotolňa na ul. 

SNP resp. trafostanica. Starosta uviedol, že PK-4 nie je vhodná na takýto typ prevádzky a po odsťahovaní 

technických služieb bola plánovaná na športové využitie, kancelárie, občiansku vybavenosť. Eko Energia 

mala projekt na nadstavbu a presťahovanie do týchto priestorov. M. Kuna požiadal o tel. kontakt na 

žiadateľa, ktorému odporučí priestory v budove COOP Jednota Kanianka. Uznesenie nebolo prijaté 

 

UZNESENIE č.    /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 čl. 9, Zásady hospodárenia s majetkom obce schváleného 

uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 náväzne na uznesenie OZ č. 459/2018  zámer prenájmu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Kanianka, nebytového  priestoru, nachádzajúceho  sa 

v podstavanej časti technického podlažia bytového domu U-1 v Kanianke na Ul. Školská č. 589, vchod č. 

7, zadný vstup (vnútroblok) pôvodný priestor sušiarne a rezervy BF v Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej 

výmere 32,13 m2  parcela CKN č. 1674/313, zapísanej na LV č. 1098, (bývalá posilňovňa) v prospech 
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nájomcu Martin Beseda, Šulekova 886/33,97101 Prievidza, IČO 46214607,  za účelom prevádzkovania 

pražiarne kávy. Žiadateľ ponúka nájomné vo výške 19 € /m2 a rok 

 

Hlasovanie:    Za : 0             Zdržal sa: 0                    Proti: 8  

 

 

K bodu 14/ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na  1. polrok  2021. 

 

Kontrolór sa dopytoval na požiadavku poslancov vykonať kontrolu fakturácii od Marius Pedersen. 

Doplnenie kontroly sa týka valorizácie cien, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou neboli súčasťou výzvy, 

verejného obstarávania ani zmluvy.  

 

  

UZNESENIE č. 311/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 s doplnením kontroly týkajúcej sa dodržiavania 

zmluvných cien za poskytovanie služieb pri nakladaní a likvidácii odpadu spoločnosťou Marius Pedersen 

a.s. 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

K bodu 15/Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

 

HK v krátkosti vysvetlil jednotlivé body správy a navrhol zrušiť dve uznesenia, kde OZ dáva úlohy obecnej 

s,r,o,. Vysvetlil, že úlohy s.r.o. môže dávať valná hromada a nie priamo OZ. 

 

K bodu 16/Rôzne.   

 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o vypožičanie priestorov v budove bývalej MŠ , ktorú podala 

nezisková organizácia Stredisko sociálnych služieb v Kanianke, za účelom karantény zamestnancov SSS 

n.o.  do doby ukončenia karantény. 

 

 

UZNESENIE č. 312/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

na základe žiadosti SSS, n.o. Kanianka, IČO: 36 11 95 39 v zmysle článku 4, bod 3 písm. c) ,  VZN č.5/2019 

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

vypožičanie priestorov v budove bývalej MŠ na sídlisku ul. Nová 596 – byt a priestory v užívaní eRko, za 

účelom karantény zamestnancov SSS n.o.  Kanianka, od 8.11.2020 do doby ukončenia karantény počas 

trvania núdzového stavu  

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

   

Starosta informoval o jednotlivých bodoch podaných informácií a zároveň doplnil informácie o osadenej 

rampe pri brode v smere na Porubu a vydaných kľúčoch. Zároveň dal poslancom k dispozícii kolovať 

dokumenty súvisiace s informáciami. 

Poslanci nemali výhrady k tomu, aby dve zmluvy ohľadom predĺženia nájomného vzťahu realizoval štatutár 

Eko Energie s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy, za rovnakých podmienok a rovnaké obdobie, nakoľko sa 

nejedná o nových nájomcov.        
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UZNESENIE č. 313/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu o neuhradenom členskom do ZMOS 

o obstaraní projektovej dokumentácie na cyklotrasy Kanianka-Poruba  a Kanianka -Bojnice (popri 

Kanianskom potoku) 

informáciu o podmienkach mandátnej zmluvy so spoločnosťou Eko-Energia s.r.o. , podľa ktorej môže 

štatutár s.r.o. podpísať predĺženie zmluvy s Bronislavou Šimkovou a Patríciou Pálešovou za obdobných 

podmienok 

informáciou o liste ohľadom príspevku pri narodení dieťaťa 

informáciu o zmene mailovej adresy obce Kanianka od 1.12. 2020 na obec@kanianka.sk 

informáciu ohľadom sprístupnenia rampy do Poruby osadenej na III. stavbe IBV 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

 

 

UZNESENIE č. 314/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 239/2020 zo dňa 26.2.2020 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 315/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 240/2020 zo dňa 26.2.2020 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

    

K bodu 17/ Diskusia. 

 

Diskusia sa týkala rozpočtového provizória, kde HK vysloví svoj názor, že napriek tomu, že obec 

neschválila rozpočet na ďalší rok, mala pripraviť návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023. Ing. Šimová sa 

dopytovala prečo obec dávala len dve tašky na separovaný odpad, starosta odpovedal, že vzhľadom 

k nakúpenému počtu tašiek by nevyšlo do každej domácnosti a požiadal poslancov o návrh distribúcie 

tašiek. 

Michal Kollár prostredníctvom videohovoru požiadal o kľúče od rampy pre DHZ, M. Linder a P. Hraňo 

navrhli dostavbu bytov nad vývarovňou, diskusia sa týkala tiež výstavby garáží, kde z troch lokalít v rámci 

územného plánu OZ navrhlo výstavbu garáží v dvoch lokalitách obce. OZ sa zaoberalo nájomnou zmluvou 

v lokalite predpokladanej výstavby garáží, kde Ing Deák má výpovednú dobu v rozsahu jeden rok, riešilo 

možnosť úveru na dostavbu ubytovacích kapacít nad vývarovňou, riešilo finančné zdroje pre obec 

a výstavbu budúcej IBV, zaoberalo sa finančnými možnosťami za účelom vybudovania garáží a ostatných 

investičných zámerov obce 

 

UZNESENIE č. 316/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča  

mailto:obec@kanianka.sk
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starostovi obce rokovať s peňažnými ústavmi o možnostiach financovania dostavby diela „Prístavba, 

prestavba, nadstavba MŠ na DSS Kanianka z úverových zdrojov vo výške cca 1 mil. € 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

UZNESENIE č. 317/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča  

 

starostovi obce pripraviť štúdiu realizovateľnosti výstavby garáží v lokalite „Kozí vŕšok „ pod kostolom 

a pri PK-29 na vstupe do Bojníc 

 

Hlasovanie:    Za : 8         Zdržal sa: 0                          Proti: 0  

 

 

K bodu 18/ Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie o 18,00 h ukončil. 

 

 

 

             

    Ing. Roman Linder          Ing. Katarína Šimová 

      overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

           

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


