
 
 

S T A R O S T A   obce   KANIANKA 
     

 ____________________________________________________________________________ 

Č. j.   444/2021                                                                                                             V Kanianke, 2.2.2021   

 

 

 

P O Z V Á N K A     

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 2 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení 

neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

    zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, 

 

ktoré sa uskutoční dňa  24.  februára 2021 o 15:00 hodine v Dome kultúry  Kanianka v sídlisku 

s nasledovným programom: 

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. 

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 DHZ 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. 

 

 Ing. Ivor  H u s á r 

                                                                                                                           starosta obce  

Vyvesené:   

Zvesené: 


