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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

24. februára 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 10  poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

o 15,09 hodine prišla p. Ľubica Vidová  

Počet poslancov o 15,09 hodine:  11  

 

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 jedálničke Domu kultúry v sídliskovej časti obce . 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 

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

Obecné zastupiteľstvo sa konalo pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel (rúška, rukavice, 

dezinfekcia). Prostredníctvom obecného policajta bola poslancom vykonaná kontrola negativity na 

COVID-19. Za verejnosť sa OZ nezúčastnil nikto.  

  

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia   

 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4/2020 k 31.12.2020 v kompetencii starostu obce. 

4. Schválenie územného  plánu zóny. 

5. Schválenie VZN obce Kanianka č. 1/2021,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba. 
6. Schválenie VZN obce Kanianka č. 2/2021 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. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 

8. Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.10.2020 so zápisnicou 

o vyradení majetku. 

9. Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2020  

10. Prejednanie mandátnej zmluvy  Lenka Minichová – Kvetinárstvo DEKOLE a pohrebníctvo. 

11. Prejednanie nájomnej zmluvy ORANGE. 

12. Prejednanie nájomnej zmluvy mobilné odberové miesto (MOM). 

13. Schválenie podania žiadostí na environmentálny fond – zateplenie multifunkčnej sály DK 

Kanianka. 
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14. Bytový dom Nová 600 a Lúčna 535 Kanianka - schválenie plánu údržby a opráv na rok 

2021. 

15. Schválenie investičného zámeru výstavby garáží. 

16. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce verejnou obchodnou súťažou. 

17. Správa o činnosti obecnej polície Kanianka. 

18. Správa o činnosti DHZO Kanianka. 

19. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kanianka na rok 2021. 

20. Schválenie rozpočtu obce Kanianka na rok 2021. 

21. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

22. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

23. Rôzne.      

24. Diskusia. 

25. Záver. 
 

 

UZNESENIE č. 319/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  24.2.2021  

 

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

 

  

   

UZNESENIE č. 320/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

JUDr. Ján Lacko 

Roman Vážan 

 

zapisovateľ:  

Daša Hujová 

 

Hlasovanie:    Za :     8          Zdržal sa:  2 JUDr. J. Lacko, R.Vážan                 Proti:  0 

 

Starosta obce uviedol, že  bol  zverejnený oznam na www stránke obce, že sa občania môžu zúčastniť 

zasadnutia, musia sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, ale zároveň aj porušujú zákaz 

vychádzania.  

 

O 15,09 prišla poslankyňa Ľubica Vidová, poslanci sú v plnom počte 11. 

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení  

 

Správu o plnení uznesení predniesol starosta obce. 

 

      

UZNESENIE č. 321/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 
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Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:  0                   Proti: 0  

 

 

K bodu 3/ Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4/2020 k 31.12.2020 v kompetencii starostu 

obce. 

 

 

Starosta obce – snažili sme sa, aby jednotlivé kapitoly neboli prekročené. Úpravu rozpočtu, 

poslanci dostali vopred emailom. 
 

UZNESENIE č. 322/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

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

  

úpravu rozpočtu č.  4/2020 v kompetencii starostu obce 

 

 

Príjmy: 

bežné príjmy                      navýšenie o 14.392,- €        

kapitálové príjmy                          0          

finančné operácie                                           0 

úprava č.  4                    navýšenie o 14.392,- € 

úprava č. 4 celkom                           3.945.985,- €                      

 

Výdavky: 

bežné výdavky          navýšenie o  6.140,- €     

kapitálové výdavky             navýšenie o  6.173,- €              

finančné operácie                                       0 

úprava č 4                            navýšenie o 12.313,- € 

úprava č. 4 celkom                             3.941.894,- € 

 

Hlasovanie:    Za : 11             Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

 

 

 

Územný plán obce vypracoval Ing. Roman Veselý,  po schválení bude zaslaný na Krajský 

stavebný úrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

      

VZN obce Kanianka č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny IBV 

Pánsky háj – IV. stavba 

 

Hlasovanie:    Za :               Zdržal sa:                            Proti:   

 

 

V tomto VZN je zmena dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka boli zvýšené.  
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Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2021  

 

Hlasovanie:    Za : 11           Zdržal sa:    0                       Proti:  0 

 

 

Toto VZN je doplnené o úľavu za použitie chladiaceho zariadenia pre zomrelých občanov, ktorí 

mali trvalý pobyt v obci Kanianka.  

  

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN obce Kanianka č. 3/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk so zmenou v prílohe  č. 1 

Cenník služieb v bode č. 8 písm. c) – použitie chladiaceho zariadenia sa v texte dopĺňa: zomrelí 

občania s trvalým pobytom v obci Kanianka majú zľavu 50 % 

 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:  0                         Proti: 0  

 

  

 

K bodu 4/ Schválenie územného  plánu zóny. 

 

 

K schvaľovaniu územného plánu zóny sa viažu aj ďalšie uznesenia, ktoré sú potrebné na 

predloženie dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

UZNESENIE č. 323/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

1) Návrh Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba, v zmysle zákona o územnom 

plánovaní č. 50/1976 Zb. z. v platnom znení, ktoré vypracoval K2 Ateliér s.r.o., Dlhá č. 16, 

949 01 Nitra, Ing. arch. Rastislav Kočajda, reg. č. 1260 AA, s kolektívom spolupracovníkov v 

roku 2020.  

2) Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne, Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa22.1.2021 

pod číslom OU-TN-OVBP1-2021/001568-017 o preskúmaní súladu Návrhu Územného plánu 

zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z. v platnom znení.  

 

      

Hlasovanie:    Za : 11        Zdržal sa:    0           Proti:   0 

 

 

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

 



5 

 

UZNESENIE č. 324/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

1) Vyhodnotenie stanovísk dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, dotknutým 

právnickým, fyzickým osobám a príslušným organizáciám, uplatnených počas prerokúvania 

návrhu Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba obstarávateľom a schvaľuje spôsob 

riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto 

uznesenia.  

2) Územný plán zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba, v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 

50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval K2 Ateliér s.r.o., Dlhá č. 16, 949 01 Nitra, Ing. 

arch. Rastislav Kočajda, reg. č. 1260 AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2020. 

Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia formou 

Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2021  

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba.  

 

 

Hlasovanie:    Za :    11     Zdržal sa:   0            Proti:   0 

 
  

UZNESENIE č. 325/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce 

 

1) Zabezpečiť dopracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie, uloženie schválenej 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba v súlade 

s § 28 stavebného zákona t.j. označením dokumentácie schvaľovacou doložkou, uložením na 

Obecný úrad v Kanianke, na Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne a 

príslušný stavebný úrad, vyhotovením registračného listu, ktorý spolu s kópiou uznesenia o 

schválení doručí príslušnému ministerstvu.  

 
Hlasovanie:    Za : 11              Zdržal sa:  0                          Proti:  0 

 

 

 

K bodu 8/ Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej 

inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.10.2020 so 

zápisnicou o vyradení majetku. 

Podklady k inventarizácii poslanci obdržali. Členovia a predsedovia inventarizačných komisií 

komunikovali s pracovníčkou ktorá má na starosti inventarizáciu, mali si možnosť 

odkonzultovať, čo im nebolo zrejmé.  

UZNESENIE č. 326/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 



6 

 

Správu – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.10.2020 so zápisnicou 

o vyradení majetku. 

 

Hlasovanie:    Za : 11               Zdržal sa:  0           Proti:  0 

 

 

K bodu 9/ Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka 

k 31.12.2020  

 

Správa bola poslancom odoslaná mailom. 

 

UZNESENIE č. 327/2021  

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 31.12.2020  

 

Hlasovanie:    Za :  11              Zdržal sa: 0            Proti:  0 

 

 

K bodu 10./ Prejednanie mandátnej zmluvy  Lenka Minichová – Kvetinárstvo DEKOLE 

a pohrebníctvo. 

 

Starosta obce – Mandátna zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie ohľadne nakladania s 

majetkom obce. Pani Minichová má oprávnenie a skúšky na vykonávanie tejto činnosti. 

 

UZNESENIE č. 328/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

mandátnu zmluvu na prevádzkovanie pohrebiska v Kanianke s účinnosťou od 1.3.2021, ktorú 

poslanci obdržali vopred 

 

Hlasovanie:    Za :  11       Zdržal sa:    0           Proti:   0 

 

 

K bodu 11/ Prejednanie nájomnej zmluvy ORANGE. 

 

Starosta obce - Obec rieši súdny spor so spoločnosťou Orange.  Sudkyňa dala priestor dohodnúť 

sa do marca, ak sa nedohodneme, bude pokračovať posledné pojednávanie, na ktorom sa rozhodne. 

Zmluvu poslanci obdržali. 

Včera zástupca Orange priniesol plnú moc a podpísanú zmluvu, teraz  je na nás, či ju podpíšeme 

alebo nie.  

 

 

Kuna - Na akú dobu je zmluva? 
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Starosta – neurčitá s výpovednou dobou dva roky. 

 

UZNESENIE č.  329/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

nájomnú zmluvu na prenájom časti strechy MŠ Kanianka ul. Pionierov 82/6, na parcele CKN č. 

1674/337 k.ú. Kanianka  pre spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s. IČO: 356972270, ktorú 

poslanci obdržali vopred 

 

 

Hlasovanie:    Za : 11        Zdržal sa:  0             Proti:   0 

 

 

Kollár – obec už ohľadne zákazu prenájmu strechy na MŠ urobila veľa. 

JUDr. Štancel – navrhol do ceny prenájmu započítať aj valorizáciu . 

Starosta obce - Toto nie je o peniazoch. Ide tu o zdravie detí a občanov. Spoločnosť sa vyjadrila 

že ide o verejný záujem. 

Vážan – vyjadril sa, že majetok je obecný , prečo ho teda môžu užívať. 

 

K bodu 12/ Prejednanie nájomnej zmluvy mobilné odberové miesto (MOM). 

 

Starosta obce - Rokoval s pánom  Fuljerom, ktorý má zriadených niekoľko MOM v okolí 

Prievidze. Požiada MZ SR o dotáciu na zriadenie odberového miesta  . Ak mu to vyjde, obec má 

vôľu zriadiť MOM. V súčasnosti legislatíva určila, že obce a mestá pod 5000 obyvateľov nemôžu 

zriadiť MOM. Výhoda MOM je, že obyvateľom by  mohli robiť odbery priebežne. Obec zmluvu 

pripravenú nemá, ale je tu vola toto odberové miesto zriadiť.  

 

Šimová – navrhuje uznesenie bez uvedenia mena, pre koho prenajíma budovu WC. 

 

 

UZNESENIE č.  330/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom budovy verejných WC na parc. CKN k.ú. Kanianka č.  1674/747 v sume 20,- €/mesiac 

na dobu neurčitú, pre potencionálneho záujemcu, za účelom zriadenia Mobilného odberového 

miesta, ktoré slúži na testovanie občanov na vírus COVID-19 

 

Hlasovanie:    Za : 11    Zdržal sa: 0     Proti: 0  

 

 

 

K bodu 13/ Schválenie podania žiadostí na environmentálny fond – zateplenie multifunkčnej 

sály DK Kanianka. 

 

 

Starosta obce - už niekoľkokrát sa obec pokúša podať žiadosť o dotáciu na zateplenie 

multifunkčnej sály DK Kanianka, tentoraz už cez agentúru. Je to zahrnuté aj v rozpočte obce.  
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UZNESENIE č. 331/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci zverejnenej výzvy  Environmentálneho fondu na 

rok 2021 pre  L7 Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania za účelom realizácie investície „Zateplenie multifunkčnej sály DK Kanianka“ 

projektová dokumentácia Viacúčelová sála Kanianka p. č. 1674/775 

 

Hlasovanie:    Za : 11         Zdržal sa:  0             Proti:   0 

 

K bodu 14/ Bytový dom Nová 600 a Lúčna 535 Kanianka - schválenie plánu údržby 

a opráv na rok 2021. 

 

Starosta obce - v rámci možností rozpočtu je naplánované všetko, čo správca bytových domov 

žiadal,  okrem peňazí na kontrolu ventilov, ktoré boli už aj minulý rok urobené. Nie je to zákonná 

povinnosť každoročne robiť kontrolu ventilov. 

 

UZNESENIE č. 332/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok  2021 za 

bytový dom Lúčna 535 v zmysle predloženého plánu čerpania prostriedkov FPUO do výšky 

5.770,- € v zmysle prílohy č. 1 k Správe o technickom stave domu na rok 2021 plus  doplatok za 

frekvenčný menič výťahu vo výške 4.506,61€     

 

Hlasovanie:    Za :   11             Zdržal sa:  0            Proti:  0 

 

 

  

 

UZNESENIE č. 333/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok  2021 za 

bytový dom Nová 600 v zmysle predloženého plánu čerpania prostriedkov FPUO do výšky 8.357,- 

€ v zmysle prílohy č. 1 k Správe o technickom stave domu na rok 2021  

 

Hlasovanie:    Za :  11                Zdržal sa:  0                   Proti:   0 

 

 

 

UZNESENIE č. 334/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

pre spoločnosť Eko Energia, s.r.o. čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok  2021 za 

bytový dom Nová 600 v zmysle predloženého plánu čerpania prostriedkov FPUO do výšky  
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33.000,- € v zmysle prílohy č. 1 k Správe o technickom stave domu na rok 2021 na výmenu 

strešných okien v počte 42 ks  

 

Hlasovanie:    Za :   10               Zdržal sa: 1 R. Vážan                          Proti:   0 

 

 

UZNESENIE č.335/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

na základe Správy o stave nebytových priestorov za rok 2020  

výmenu meračov SV v budove OcÚ v počte 26 ks do 700,- €  

na ul Nová 596 v počte 25 ks do 900 ,- €, 

na ul. Stará cesta 26/38 v počte 3 ks do 350,- €,   

výmenu vodomeru v Kaderníctve Antolová v sume do 50,- €  

výmenu dlažby v Kaderníctve Antolová 5 m2 do 200,- €  

výmenu frekvenčného meniča na výťahu ul. Školská do 5.500,- € a batérií do výšky 216,- € 

 

 

Hlasovanie:    Za :   11      Zdržal sa: 0              Proti:   0 

 

K bodu 15/ Schválenie investičného zámeru výstavby garáží. 

 

Starosta obce – odprezentoval poslancom zámer výstavby garáži na Kozom vŕšku.  

Obec to nebude stáť nič, budú tam komfortné garáže. Výstavba sa uskutoční na viac etáp. 

Vlastníkom niektorej časti záhrad je aj p. Toman. Obec vyžiadala stanovisko majiteľov 

inžinierskych sietí, ide tade voda . Je tam aj malá prípojka trafostanice.  Miesto výstavby určili 

poslanci. Návrh p. Kollára je urobiť parkovacie boxy kde sú predzáhradky. Poslanci štúdiu videli. 

Hraňo – problém bude v hornej časti výstavby, bude potrebné dať výpoveď z nájmu (Kozí vŕšok) 

V dolnej časti musíme upozorniť občanov,  aby nesadili. S výstavbou  by bolo by dobre začať  čo 

najskôr, záujem o garáže je v obci veľký.  

 

UZNESENIE č. 336/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

investičný zámer výstavby garáží v obci Kanianka  

 

Hlasovanie:    Za :  11       Zdržal sa: 0              Proti:  0  
  

 

UZNESENIE č. 337/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

splnomocňuje  

 

starostu obce na zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti za účelom 

stavebného konania na výstavbu garáží v zmysle štúdie realizovateľnosti alternatíva č. 2 

vypracovanej Ing. Arch. P. Adámik, Ing. M. Svitok zo dňa 01/2021 

 

Hlasovanie:    Za : 11        Zdržal sa:   0            Proti:   0 
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UZNESENIE č. 338/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

výpoveď z nájmu pre prenajímateľa Ing. Bohumír Deák, Poruba 232,  IČO: 17828805 parcely 

CKN k.ú. Kanianka č. 1674/4 vo vlastníctve obce Kanianka. Výpoveď z nájmu poslanci obdržali 

vopred 

 

 

Hlasovanie:    Za :   11      Zdržal sa:   0            Proti:   0 

 

K bodu 16/ Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce verejnou obchodnou súťažou. 

 

Starosta obce - Jedná sa o pozemok od porubskej cesty smerom k IBV. Nezahŕňa cestu do Poruby. 

Na dnešnom zasadnutí by mali poslanci schváliť zámer. Následne dá obec vypracovať znalecký 

posudok. Tržná cena  pozemku sa predpokladala okolo 24 € bez inžinierskych sietí, 

pravdepodobne to vieme predať aj za 30 € / m2 . To by bola vyvolávacia cena. Navrhuje viazať 

kapitálové výdavky v sume do doby, kým sa to nepredá alebo nie je zabezpečená príjmová časť 

rozpočtu. Je to ťažké investičné rozhodnutie.  

Jalový – myslí si, že v tejto lokalite sa kupoval pozemok od Gustáva Krajčiho za 80 € /m2. Ďalej 

vyjadril obavu, či sa výstavbou neohrozí pánsky háj so zásobovaním  dostatkom vody. 

Starosta obce – zásoba vody pre Kanianku sa má realizovať z Turčeka, zatiaľ všetky obce na vetve 

z Tužiny stavajú do konečného rozhodnutia vodárenskej spoločnosti.  

Vážan – poslanci sa dohodli, že sa nebudeme touto vecou  zaoberať. Bolo mu vysvetlené, že na 

pracovnej porade sa poslanci dohodli, že zatiaľ nebude prerokovaná lokalita  od jestvujúcej IBV 

smerom na Lazany, kde sa dnes schvaľuje územný plán zóny 

Lacko - Najskôr by sme sa mali zaoberať jednou časťou výstavby aby bol ucelený celok. Aby sa 

mohla VOS pripravovať, musíme schváliť formu nakladania s obecným majetkom. Musíme dať 

spracovať znalecký posudok. Zároveň uviedol, že sa jedná o lokalitu, kde budúceho stavebníka 

čaká množstvo problémov. OVS musí byť riadne zverejnená aj v tlači. Starosta uviedol, že OVS 

dá spracovať právnikovi, následne ju prekontroluje JUDr. Lacko a zároveň na pracovnom OZ 

poslanci. Až potom ju schválime. 

 

UZNESENIE č. 339/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle 

IV. časti čl. 6 ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, 

zámer odpredaja nehnuteľného majetku - parcela CKN k.ú. Kanianka, č. 2033/301 o výmere 

13983 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, 

k.ú. Kanianka, v prospech vlastníka obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17, SR, Kanianka, IČO 

00518239, v podiele 1/1., za účelom realizácie individuálnej bytovej výstavby, občianskej 

vybavenosti, miestnych komunikácií a inžinierskych sietí formou verejnej obchodnej súťaže.  

 

Hlasovanie:    Za :    10           Zdržal sa:   0                         Proti:  1 R. Vážan 

 

UZNESENIE č. 340/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 
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Starostu obce zabezpečením prípravy verejnej obchodnej súťaže a podmienok predaja 

nehnuteľného majetku obce uvedeného v uznesení č.339/2021. VOS bude predložená na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu 

 

 

Hlasovanie:    Za : 10              Zdržal sa:   0                         Proti:  1 Roman Vážan 
 

 

 

K bodu 17/ Správa o činnosti obecnej polície Kanianka. 

 

Správu poslanci obdŕžali vopred. Obec má v súčasnosti len jedného člena obecnej polície – 

náčelníka. Máme jednu žiadosť o prijatie do zamestnania, je to hasič, ktorý nemá predpísané 

skúšky a spôsobilosť vykonávať funkciu obecného policajta.  

 

Jalový – informoval sa ako to dopadlo ohľadom odpadu na lesnej ceste. 

Starosta obce -  Bola vykonaná kontrola z odboru životného prostredia BB, nakoľko v  smere na 

lazy je v jednom odpočívadle zložený odpad a tiež  nad ulicou lyžiarska. Nejedná sa o typ odpadu 

v kompetencii obce. Lesy sú majetkom cirkvi.  

Jalový -  Bola tam aj sankcia? Kto tam navozil odpad, tak by mal byt sankcionovaný. Na takú obec 

250 priestupkov za rok je dosť.  

Starosta obce -  Nie, sankcia nebola udelená, len to bolo odstránené a vinník nebol zistený. 

Ohľadne bezpečnostných kamier sa vyjadril náčelník obecnej polície. 

Jalový – Mali by sme náčelníkovi vytvoriť podmienky pre činnosť. Kamery by mali byť také, aby 

bolo z nich vidieť páchanie trestnej činnosti. 

Vážan -  Jedna sa o čiernu skládku k patočine, je to najväčšia skládka v Kanianke. 

Kuna – upozornil na legislatívne povinnosti na prevádzkovanie kamerového systému. Poslanci 

odporučili zriadiť kamerový systém aj na zbernom dvore. Starosta upozornil poslancov, že na 

pracovnom stretnutí žiadali redukovať výdavky v roku 2021 na kamerový systém.  

 

 

UZNESENIE č. 341/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správu o činnosti obecnej polície Kanianka za rok 2020   

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0         Proti:  0 

 

 

 

K bodu 18/ Správa o činnosti DHZO Kanianka za rok 2020. 

 

Poslanci správu obdržali vopred.  

 

UZNESENIE č. 342/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 



12 

 

správu o činnosti DHZO Kanianka za rok 2020   

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa: 0            Proti:  0 

 

K bodu 19/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kanianka na rok 2021. 

 

Ing. Krett – podal odborné stanovisko k rozpočtu. Zároveň ho v skratke okomentoval . Uviedol, 

že rozpočet nebol v roku 2020 predložený, čo je podľa jeho názoru v rozpore so zákonom. Do 

budúcna treba dať na to pozor. Je to rozpočtové provizórium. Výhrady mal, že obec nezverejnila 

návrh rozpočtu na CUET. Pozitívne hodnotí že rozpočet je relatívne vysoko prebytkový. Poslanci 

stanovisko HK obdržali. Ako rezervu vidí ešte zapojenie prostriedkov rezervného fondu po pol 

roku 2021. 

Starosta obce – oproti zverejnenému návrhu boli zmeny ktoré sú zapracované a takto boli uvedené 

v uzneseniach. Navrhované zmeny boli jednotlivo odprezentované. Starosta uviedol, že nevidí 

rozpor so zákonom, nakoľko vyslovene rieši rozpočtové provizórium, zároveň uviedol, že pokiaľ 

má NR SR možnosť schváliť rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roka, aj tak by boli obce pro 

takomto termíne schválenia v rozpočtovom provizóriu na začiatku ďalšieho roka. 

 

Hraňo – vyjadril sa ohľadne vývarovne - hlavný kontrolór hovorí že to bude v rozpočte 

vyčlenených asi málo peňazí. V tomto roku to nebude ziskové. Starosta obce - zrušíme dotácie na 

stravu dôchodcov a prevedieme ich na vývarovňu. Vybavenie vývarovne je veľmi kvalitné, chýba 

riad a ďalšie súčasti jedálne. Ešte riešime spôsob vydávania stravy,  zariadenie ,  mraziaky, sklady, 

prezliekanie, kancelárie a pod. Na budúci týždeň zverejňujeme voľné pracovné miesta. Riešime, 

aké sú kvalifikačné predpoklady budúcich zamestnancov. Vývarovňa nebude typu školské 

stravovanie, ale chceme človeka, ktorý ma skúsenosti v rámci verejného stravovania.  

 

 

UZNESENIE č. 343/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

odborné stanovisko HK k rozpočtu obce Kanianka na rok 2021 a návrhu rozpočtu na roky 2022 a 

2023 

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:    0                        Proti:  0 
 
  

 

UZNESENIE č. 344/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

návrh rozpočtu obce Kanianka, na roky 2022 a  2023  

 

Hlasovanie:    Za :                Zdržal sa:                Proti:   

 

  

K bodu 20/ Schválenie rozpočtu obce Kanianka na rok 2021. 

 

Starosta obce – rozpočet bude schválený so zmenami zapracovanými nasledovne:      
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UZNESENIE č. 345/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

 

rozpočet obce Kanianka na rok 2021 s nasledovnou úpravou: v programe 2 v podprograme 

ochrana pred požiarmi  je vytvorená nová položka dotácia obce na dýchacie prístroje v sume 

4.800,- € 

v programe 4 v podprograme výstavba obce je položka obecná vývarovňa v sume 20.173,- € 

v programe 4 v podprograme správa a údržba miestnych komunikácií je položka rekonštrukcia 

MK a vnútroblokov vo výške 67.400,- € 

v programe 6 v podprograme transfer kultúre je položka DK príspevok na činnosť vo výške 

13.500,-€ 

 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:    0        Proti:  1 R. Vážan 

 

 

K bodu 21/ Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

 

Správu podal kontrolór obce. Správy boli poslancom poslané. 

 

 

UZNESENIE č. 346/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu HK o ukončených kontrolách – plnenie opatrení prijatých z predchádzajúcich kontrol 

 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:  0          Proti:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 347/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:  0          Proti:  0 

 

 

 

JUDr. Lacko – vyzval poslancov, aby   navrhli odmenu kontrolórovi. 

Kuna -  navrhol najvyššiu možnú výšku odmeny.  

 

 

UZNESENIE č. 348/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

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

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

za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

Hlasovanie:    Za :  7              Zdržal sa: 0           Proti: 4 (Linder, Kulich, Hraňo, Vidová) 

 

 

UZNESENIE č. 349/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

uznesenie OZ č. 283/2020 zo dňa 19.8.2020 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:  0          Proti:  0 

 

Starosta obce – vyzval pracovníčku OcÚ p. Dašu Hujovú, aby vysvetlila poslancom problémy 

zverejňovania. Táto uviedla, že zverejňovanie je časovo náročné, veľakrát sa stáva, že na 

slovensko.sk sa nedá prihlásiť, alebo prihlásenie dlho trvá. Starosta požiadal, aby bola kontrola 

zverejňovania vykonaná vo všetkých spoločnostiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, nakoľko 

má za to, že obec na webe zverejňuje najlepšie a ostatné subjekty si povinnosti neplnia zákonným 

spôsobom. Kontrolór uviedol, že zákon je platný od roku 2013 a na CUET to obec bola povinná 

dávno zverejňovať. Obec má ísť príkladom. Starosta uviedol, že vzhľadom k technickým 

problémom nezverejňuje obec Kanianka všetky informácie na CUET, rovnako ako iné obce, ale 

že bude rokovať s dodávateľom softwaru o tejto záležitosti.  

 

Starosta obce – rozobral problematiku výkonu práce zamestnancov počas Covid-19. 

Potrebuje odborných referentov, obec má do mája zmluvy tak, že situácia sa zmení. Zadelili sme 

zamestnancov z DK na iné prevádzky. Títo zamestnanci  nemajú špecifikáciu odborný referent 

a robia.  

Niektoré úrady si činnosti dávajú robiť dodávateľským spôsobom. Z pohľadu zverejňovania 

a správy počítačových sietí, nemáme zamestnanca, ktorý by riešil len túto agendu. 

Vždy treba hľadať kompromisy.  

 

Prestávka 5 minút. 

 

 

K bodu 22/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

 

UZNESENIE č. 349/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

 

Hlasovanie:    Za :    11            Zdržal sa:    0        Proti:  0 
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Hlavný kontrolór uviedol, že MŠ nemala dobre nakalkulovanú hodnotu stravy a obec dotovala 

stravu zamestnancov. Žiadal výpočet režijných nákladov. Obec nevedela určiť meraním pomer 

spotreby médií medzi MŠ a ŠJ pri MŠ. 

Starosta uviedol, že osádzať jednotlivé merače na všetky médiá je nehospodárne a v poslednom 

VZN sa vychádzalo z riešení, aké uviedlo mesto Prievidza. Preto sa navrhol pomer 70:30. 

nakoľko sa kontrolór dožadoval právneho titulu na určenie takéhoto pomeru, OZ ho schválilo 

uznesením.  

 

UZNESENIE č.  350/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Pomer spotreby el. energie, vody a tepla medzi MŠ a ŠJ pri MŠ na 70:30, ktorý bude slúžiť na 

výpočet režijných nákladov na výrobu jedného prepočítaného obeda. 

 

Hlasovanie:    Za : 11    Zdržal sa: 0    Proti: 0  

 

 

K bodu 23/ Rôzne.      

 

Starosta obce informoval o: 

- Podanie p. Šormana – nezapísanie parcely do katastra nehnuteľnosti. Starosta ho vyzve aby 

predložil originály. JUDr. Lacko informoval, že zápis už nie je možné vykonať z dôvodu 

dlhej doby od podpisu zmluvy. 

- Žiadosti p. Mokrého  o vyriešenie problému parkovania na ulici Tehelná. Starosta obce 

Riešil túto problematiku  s DI a v  pondelok boli na rokovaní Pažický a Rybár - 

autodopravcovia. Pozemok bol určený na  otoč autobusov. S DI prerokovali možnosť 

zákazu státia a vyhradiť 5 boxov pre kamióny, ktorých vlastníci začnú platiť poplatok za  

zaber verejného priestranstva. Situáciu komplikujú aj osobné vozidlá. 

Šimová - Bývajú tam ľudia  za ktorými chodia deti a vnúčatá, a nemajú vjazd do dvora 

Vážan – toto miesto bolo výhradne ako otoč autobusov. Navrhuje, aby zostala voľná 

a nebude tam nikto parkovať. Buď všetci alebo nikto. 

- Obec zakúpila respirátory  pre obyvateľov. Navrhol ich distribuovať do každej domácnosti 

–  schránky dva kusy FFP2, jedno rúško a dezinfekčný spray 0,80 ml s 80% alkoholu. 

R. Vážan – aby to bolo férové, navrhuje respirátor dať každému občanovi obce. Starosta 

v zmysle rokovacieho poriadku navrhol uznesenie, ktoré bolo schválené, pričom oproti 

návrhu sa už nehlasuje v takomto prípade. Vyzval R. Vážana, ak chce, môže  navrhnúť 

uznesenie o niečom inom. 

- M. Kollár – jeho organizácia je ochotná respirátory rozdať obyvateľom do schránky. 

Rovnako ponúkli svoje služby p. Hraňo, Vidová 

 

UZNESENIE č. 351/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

distribúciu respirátorov  typu FFP2 pre obyvateľov obce Kanianka v počte dva kusy a jedného 

kusa dezinfekčného spreja pre jednu domácnosť. 
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Hlasovanie:    Za : 10              Zdržal sa: 0           Proti: 1 R. Vážan   

 

 

Poslanecky návrh  Vážana 

 

UZNESENIE č.   

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

distribúciu respirátorov  typu FFP2 pre všetkých obyvateľov obce Kanianka  

 

 

Hlasovanie:    Za :  1 R. Vážan             Zdržal sa: 10           Proti: 0  

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- Starosta obce informoval o problémoch pri zriadení vodomernej šachty k zbernému dvoru, 

pričom súkromná šachta je na obecnom pozemku bez vecného bremena. 

- MUDr. Zaťko – podal podnet ohľadom odpadov a poplatku za odpady. Odpoveď bola 

zaslaná na vedomie poslancom. 

Starosta obce - Do konca marca musia byť zrealizované výruby ktoré pre obec Kanianka povoľuje 

obec Lazany. Smrek presahujúci výšku bytového domu pri U2 treba vyrúbať. 

Informoval o žiadosti p.  Fontánovej a obyvateľov o opílenie, resp. výrub okrasných agátov 

z dôvodu tienenia a padania lístia. 

Ústny podnet podala rodina Bakytová, ktorá sa domáha o vybudovanie nájazdovej rampy. P. 

Hraňo sa vyjadril, že ich požiadavka je nerealizovateľná. 

 

K bodu 24/ Diskusia. 

 

Starosta obce – ubezpečil poslancov, že sa bude  intenzívne pracovať na odpredaji pozemkov na 

verejnej súťaži 

 

K bodu 25/ Záver. 
 

 

 

 

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

zasadnutie o 20,40 h ukončil. 

 

 

 

             

    JUDr. Ján Lacko               Roman Vážan 

      overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

           

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


