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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

24. marca 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 11  poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

  

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutiu predchádzala kontrola potvrdení o absolvovaní testov na COVID 19, kde starosta 

požiadal všetkých prítomných nech sa preukážu. Každému poslancovi zároveň preukázal svoje potvrdenie. 

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 15:05 hod. 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 

11 , čo 100% účasť a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.  

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

dezinfekcia). Za verejnosť sa OZ nezúčastnil nikto.  

  

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia   

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov 

3. Spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 

2764“ predkladaného v rámci Výzvy č.2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ 

4. Rôzne.      

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

UZNESENIE č. /2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  24.3.2021 

 

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

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

 

Peter Hraňo 

Jaromír Jalový 

 

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

  

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Občania sa zasadnutia nezúčastnili.  

 

 

K bodu 3/ Spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, 

parc. č. 2764“ predkladaného v rámci Výzvy č. 2020/001 na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ 

 

Starosta obce vyzval pána Ing. Badáka, aby  oboznámil poslancov čo bolo  dôvodom dnešného 

zvolania rokovania OZ. 

Ing. Badák – oboznámil poslancov z dôvodmi zvolania rokovania ohľadom schválenia 

spolufinancovania projektu. Ing. Badák uviedol dôvody, prečo nebolo možné schváliť uznesenie 

skôr. Uviedol, že výzva bola vypísaná koncom roka 2020 a následne sa začalo so zabezpečovaním 

a  vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu, čo si vyžadovalo určitý čas. Až na 

základe rozpočtu sme mohli určiť presnú výšku spolufinancovania projektu. Ďalej oboznámil 

poslancov s výškou spolufinancovania.    

 

Starosta obce navrhol prijať dve uznesenia – jedno ohľadne spolufinancovania projektu a druhé na 

podpis zmluvy v prípade schválenia projektu. Toto odôvodnil tým, že ak žiadosť na dotáciu bude 

schválená, OZ ešte nemusí odporučiť zmluvu podpísať v prípade nedostatku vlastných 

prostriedkov pre výpadok na strane príjmov v rozpočte.   

 

 

Rozprava: 

 

 

JUDr. Lacko – informoval sa, či nie je povinnosť podať žiadosť do 1.3.2021?  

Ing. Badák – bola vydaná tlačová správa, kde je vyhlásenie o predĺžení podávania žiadostí do 

31.3.2021. Preukázal sa písomným oznámením o predĺžení termínu na podanie žiadosti o dotáciu, 

ktorý bol poskytnutý JUDr. Lackovi. 

P. Hraňo -  keď sme sa do toho pustili, mali by sme to aj využiť.  

Starosta -  dnes schvaľujeme uznesenie o spolufinancovaní projektu a ak bude úspešný, 

zastupiteľstvo bude musieť riešiť úpravu rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu. 
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JUDr. Lacko sa vyjadril že druhé uznesenie nie je potrebné momentálne prijať. Starosta sa 

poslancov opätovne opýtal. Či nechcú prijať uznesenie kde ešte raz zvážia prijatie dotácie. Žiaden 

z poslancov nenavrhol iné uznesenie. 

  

 

 

 

Uznesenie č. /2021 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy časti športového areálu Kanianka, parc. č. 2764“ 

predkladaného v rámci Výzvy č.2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v 

rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhláseného 

Fondom na podporu športu vo výške 52.800,00 € (päťdesiatdvatisícosemsto eur). 

 

 

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

 
 

 

 

 

K bodu 4/ Rôzne 

 

 

P. Hraňo – sa informoval   na zberný dvor, preči nie je skolaudovaný. 

 

Starosta obce - problém je s kolaudáciou z dôvodu že nie je pripojený na vodu. Pretože majitelia 

rodinných domov  postavili vodomernú šachtu k ich domom na obecnom pozemku a nesúhlasia 

s pripojením obce a vodomerom v tejto šachte. Pre množstvo sieti na tomto pozemku je problém 

osadiť vlastnú šachtu pre zberný dvor. 

Kopeme ju v časti chodníka aby sme mali vodu, lebo bez vody nám zberný dvor neskolaudujú. 

Kollár – vyjadril sa, že  bol oboznámený s tým, že tá prípojka nemá takú výdatnosť. Starosta 

uviedol že pán Šimko a Krakovik nesúhlasia s napojením obce v ich vodomernej šachte. 

Ing. Šimová a M. Kollár pôjdu za p. Krakovikom zistiť podrobnosti. Starosta obce pošle 

poslancom zmluvu s p. Krakovikom, podľa ktorej mal zabezpečiť vecné bremeno na katastri. 

J.Jalový  sa priklonil k možnosti, aby tým, čo využívajú obecný pozemok bola vyrubená daň za 

užívanie verejného priestranstva. 

 

Ing. Šimová  predložila poslancom žiadosť obyvateľov ulice Lesnej – Michal Bódi a Somanová 

Kristína o riešenie  znečisťovania cesty blatom pochádzajúceho z áut ktoré chodia na Lazy. 

Vážan – sa informoval koľko chát na Lazoch je zlegalizovaných. Požiadal o podanie správy tejto 

informácie. 

Starosta obce – jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, vyzval R. Vážana a by podnet dal 

písomne. R. Vážan nie je účastníkom konania a jedná sa o majetkové pomery vlastníkov. R.Vážan 

uviedol že o toto požiadal na OZ a nemusí to dávať písomne. 
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Starosta –  oboznámil poslancov, že poslanec  nemôže byt  pri priamom výkone poslaneckej 

činnosti pod vplyvom alkoholu a nemôže odbiehať piť počas OZ. Preto navrhuje pripraviť  na 

rokovanie zmenu rokovacieho poriadku. 

 

K bodu 5/ Diskusia. 

 

 

K bodu 6/ Záver. 
 

 

 

 

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

zasadnutie o 15,45 h ukončil. 

 

 

 

 

     Peter Hraňo        Jaromír Jalový 

      overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

          

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


