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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  30.11. 2020 

 

 
Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 8 

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

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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  

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce      
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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  

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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  

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta 

 

 

 

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  

 

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

 

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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  

 

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

   Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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  

                                                                                                     

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

Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 309/2020  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  
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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 zriadenie vecného bremena 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 

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  

                                                                                                     

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

                                                                                                              Ing. Ivor Husár, starosta obce 

  

 

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  

 

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

                                                                                                              Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 312/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  
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informatívnu správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách. 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 313/2020 

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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 314/2020 

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 

• informáciu 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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 315/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 239/2020 zo dňa 26.2.2020 

 

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

 

 

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

mailto:obec@kanianka.sk
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   Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 316/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie č. 240/2020 zo dňa 26.2.2020 

 

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

 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 317/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča  

 

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  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 318/2020 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča  

 

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

PK-29 na vstupe od Bojníc 

 

Hlasovanie:    Za : 8         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 30.11.2020 
 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov: 8 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

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

so zapracovanými pripomienkami jednotlivých poslancov. 

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

 

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

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

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 2020.  

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

 

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

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

      

VZN obce Kanianka č. 11/2020, ktorým sa ruší  VZN č. 11/2019 o odpadoch podľa pripomienok 

jednotlivých poslancov. 

 

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

 

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

 


