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Zoznam  uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  24.2.2021 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov o 15:00 hod: 10; o 15:09 hod. sa dostavila poslankyňa OZ Ľubica 

Vidová 

Počet prítomných poslancov o 15:09 hod: 11 

 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

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 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 321/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 322/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

  

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  

 

 

 

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

 

 

 

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 
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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. 1/2021  

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba.  

 

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

 

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

UZNESENIE č. 325/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča  

 

starostovi 

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   

 

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

 

UZNESENIE č.  326/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

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  

 

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

 

 

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

 

 

 

 

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  

 

 

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

 

 

 

 

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 35697270, ktorú poslanci 

obdržali vopred 

 

 

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

 

 

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

 
  

 

UZNESENIE č.  330/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
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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  

 

 

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

 

 

  

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  

 

 

  

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

 

 

 

 

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 a doplatok na frekvenčný menič 

do výšky 4.506,61 € 

 

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

 

 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 333/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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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  

 

 

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

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  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  

 

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

 

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  

 

 

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

UZNESENIE č. 336/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

investičný zámer výstavby garáží v obci Kanianka  

 

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

 

 

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

 

 

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

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  

 

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

 

 
      
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 00513239, 

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 ) 
 

 

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

 

 
 

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  (R. Vážan) 
 

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

 
 

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  

 

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

 
 

UZNESENIE č. 342/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

správu o činnosti DHZO Kanianka za rok 2020   

 

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

 

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

 
 

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  
 

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

 
 

UZNESENIE č. 344/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

 

návrh rozpočtu obce Kanianka, na roky 2022 a  2023  
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Hlasovanie:    Za : 11  Zdržal sa: 0   Proti: 0  

 

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

  

 

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  

 

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

 

 

 

 
 

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  

 

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

 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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  

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  348/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

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

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

obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

 

Hlasovanie:    Za : 7  Zdržal sa: 0   Proti: 4  ( Ľ. Vidová, R. Linder, M. Kulich, P. Hraňo ) 

 

  

 

 

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

 

 

 

 
UZNESENIE č. 349/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

Uznesenie č. 283/2020 zo dňa 19.8.2020 

 

 

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

 

  

 

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

 

 

 

 
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  

 

  

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.  351/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

Distribúciu respirátorov FFP2 obyvateľom obce Kanianka v počte 2 kusy a jeden kus dezinfekčného 

spreja pre jednu domácnosť 

 

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

 

  

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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Prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce Kanianka, na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Kanianka dňa 24.2.2021 
 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov:  

Ospravedlnení:  

 

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:   

 

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

 

 

 

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 :           Zdržal sa:                           Proti:   

 

 

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

 

 

  

 

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:  občania s trvalým 

pobytom v obci Kanianka majú zľavu 50 % 

 

 

Hlasovanie:    Za :               Zdržal sa:                            Proti:   

 

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


