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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

6 mája 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 11  poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

  

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutiu predchádzala informácia zaslaná všetkým poslancom obce Kanianka ohľadom 

podmienok, ktoré musia dodržať v zmysle Vestníka Vlády SR č. 199/2021 §4 . Obec zabezpečila 

testovanie poslancov na základe dobrovoľnosti, ktoré vykonávala poslankyňa OcÚ Kanianka 

povolaním zdravotná sestra Ľubica Vidová PcR testami. Zároveň boli dodržané všetky hygienické 

a bezpečnostné opatrenia 

 Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 16:00 hod. otvoril  starosta obce Ing. Ivor Husár. 

Zasadnutie sa uskutočnilo  v kultúrnom dome v hornej časti obce ul. Stará cesta 29 Kanianka. 

Starosta 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.  

Zastupiteľstva sa nezúčastnili občania. 

 

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia   

 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na prevod obecného majetku. 

4. Rôzne.      

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

UZNESENIE č. 355/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  6.5.2021 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:   0          Proti:  0 
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UZNESENIE č. 356/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

 

Michal Kollár 

Milan Kulich 

 

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

  

 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Informoval, že bolo 1 ukladacie uznesenie z posledného 

OZ, ktoré sa týkalo podania žiadosti o poskytnutie dotácie na Športový areál. Výška požadovaného 

príspevku z EU 52.334,-€, spolufinancovanie obec 52.800,- €. Žiadosť bola zaslaná 31.3.2021 na 

Fond na podporu športu. 

 

 

UZNESENIE č. 357/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

 

K bodu 3/ Schválenie obchodnej verejnej súťaže na prevod obecného majetku 

 

K uvedenému bodu prebehla široká diskusia, starosta informoval, že na pracovnom stretnutí 

poslancov dňa 28.4.2021 poslanci čítali materiály vetu po vete a upravovali návrhy. Starosta 

upozornil na chyby v IČO obce, čo bolo opravené. HK obce upozornil na pravopisné chyby 

v textácii, ktoré boli opravené. V diskusii vystúpili Jaromír Jalový, ktorý je proti  OVS, jeho návrh 

bol neprijať uznesenie k tomuto bodu rokovania, čo zároveň zdôvodnil. Zároveň vyslovil svoj 

názor venovať sa radšej IV. stavbe IBV. Poslanci  Hraňo, Ing. Linder, Kuna, Kulich, Ing. Šimová, 

JUDr. Štancel, vyjadrili svoje názory za predaj prostredníctvom OVS a výstavbu radových 

bytoviek. JUDr. Štancel Filip navrhol dvihnúť v zmluve článok 5 bod 11 zmluvnú pokutu z 10 na 

20% a to isté v prílohe 1 OVS bod 16. Rovnako odprezentoval svoje konzultácie ohľadom iných 

možností zabezpečenia pozemku na LV v prospech obce.  

Roman Vážan na otázku starostu, či niekto nechce byť členom komisie na otváranie obálok 

a vyhodnotenie ponúk sa vyjadril, že on nechce byť členom komisie. Jaromír Jalový napriek tomu, 

že nesúhlasí s návrhom uznesenia, vyjadril svoj súhlas za člena komisie. V závere diskusie 

vystúpil JUDr. Lacko, ktorý zhrnul argumenty pre a proti a vyslovil svoj názor, že výsledok OVS 
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nie je istý a či pri tak tvrdých podmienkach bude záujem o kúpu pozemku. Poistkou obce je tiež 

nevybrať žiadneho uchádzača.  

 

Uznesenie č. 358/2021 

Obecné zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

 

 

1. V súlade so zverejneným zámerom na odpredaj nehnuteľného majetku obce Kanianka na 

základe uznesenia OZ Kanianka č. 339/2021 zo dňa 24.2.2021 spôsob predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Kanianka - 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 obchodnou verejnou súťažou (ďalej len OVS) za vyvolávaciu cenu 30 €/m2, čo 

predstavuje minimálnu cenu za predmet OVS 419.490 €. 

 

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

obce, podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) na predaj nehnuteľného majetku obce 

a podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.  

3. V zmysle čl. 6 ods. 10 bod 10.4. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie 

s majetkom obce menovanie členov komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov: 

Peter Hraňo, Jaromír Jalový, Michal Kollár, Milan Kulich, Marcel Kuna, JUDr. Ján Lacko, Ing. 

Roman Linder, Ing. Katarína Šimová, JUDr. Filip Štancel, Ľubica Vidová. Otváranie obálok 

a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční 1.6.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti 

obecného úradu v Kanianke. 

4. V zmysle čl. 6 ods. 10 bod 10.4. a  VZN obce Kanianka č. 5/2019 menuje za predsedu komisie 

JUDr. Jána Lacku 

 

 

 

Hlasovanie:   Za:   9   Zdržal sa :   0 Proti:   2 ( R. Vážan, J. Jalový) 
 

 

 

 

K bodu 4/ Rôzne 

 

Starosta informoval, že p. Erika Hepnerová má vážne zdravotné problémy, starostlivosť 

o odkázanú osobu riešia dva zákony a to zákon o rodine a o sociálnych službách. Najbližšia rodina 

sa o menovanú odmietla postarať, obec zabezpečila trvalé umiestnenie menovanej do strediska 

sociálnych služieb Veľká Lehôtka. 5.5.2021 vo večerných hodinách mu volal poslanec Peter 

Hraňo, pričom starosta ho vyzval, aby povedal v akej veci. Peter Hraňo uviedol vonkajšie prejavy 

Eriky Hepnerovej, ktoré svedčia o jej zdravotnej situácii, ďalej uviedol, že v jej byte 

a príslušenstve bytu boli cudzie osoby, ktoré mali záujem jej byt predať, prípadne ho užívať. Má 

obavy, aby ju niekto nepodviedol, alebo nepoškodil  a požiadal starostu o riešenie. Starosta 

vyjadril poľutovanie, že nikto, ani zo vzdialenej rodiny sa o menovanú nezaujímal a nevybavil pre 

ňu žiadne zariadenie. Potom čo obec všetko zabezpečila, je odrazu záujem o jej byt. Informoval 

o rokovaní za účasti svedkov a nahrávky, kde sa dohodlo, že Erika Hepnerová splnomocnila 

starostu obce na nakladanie s jej nehnuteľným majetkom, predaj a prevod na nového vlastníka. 
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Výťažok z predaja jej bude preukázaný na účet po odčítaní nákladov obce. Je predpoklad, že obec 

bude do doby predaja bytu platiť náklady na byt a doplatky v rámci potrieb menovanej. JUDr. 

Lacko upozornil, že pri predaji je treba vyhotoviť znalecký posudok. Starosta obce požiadal 

poslancov, že v rámci verejnej kontroly by mohli urobiť komisiu, ktorá dohliadne na predaj jej 

bytu a finančné vysporiadanie za najlepších podmienok v prospech Eriky Hepnerovej. Súčinnosť 

ponúkli Ľubica Vidová, Ing. Katarína Šimová, Peter Hraňo.  

 

Uznesenie č. 359/2021 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  
 

Informáciu o občianke obce Kanianka Erike Hepnerovej, odkázanej na sociálnu starostlivosť 

a o ďalšom spôsobe nakladania s jej nehnuteľným majetkom na základe plnomocenstva starostu 

obce Kanianka 

 

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

 

Starosta informoval o doručených žiadostiach na predaj a prevod nehnuteľností vo vlastníctve 

obce, ktoré nebudú prerokované z dôvodu, že neboli zverejnené pred OZ na dobu 15 dní. 

Informoval o sumách vysúťažených v rámci verejného obstarávania, ktoré sú vyššie ako 

naprogramované v rozpočte obce a to predovšetkým z dôvodu nárastu cien materiálov. HK 

upozornil na potrebu prípravy úpravy rozpočtu. 

Informoval o zámere uchádzať sa o Eurofondy na kamerový systém a revitalizáciu vnútroblokov. 

Uviedol, že najbližšie OZ bude v júni, kde sa prerokuje aj záverečný účet obce. Vysvetlil situáciu 

ohľadom vytekajúcich splaškov z dažďovej kanalizácie pri ZUŠ, informoval o konzultáciách 

s Ing. Kašubovou, pracovníčkou OÚPD – ochrana vôd, vysvetlil, že dažďová kanalizácia je 

napojená do splaškovej, čo je problém medzi obcou a StVPS a zároveň, že splašková kanalizácia 

zo súkromných nehnuteľností je napojená do dažďovej, čo je zakázané. Po prepchaní špeciálnym 

vozidlom, ktoré je v oprave, budú kamerovými skúškami zistené nehnuteľnosti napojené do 

dažďovej kanalizácie. 

 

 

Uznesenie č. 360/2021 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

 

Informáciu starostu obce Kanianka o:  

- žiadostiach na prenájom a odkúpenie majetku obce 

- ukončenom verejnom obstarávaní na investície v rámci rozpočtu obce Kanianka 

- pripravovaných projektoch na Eurofondy 

- materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania najbližšieho OZ 

- vytekajúcich splaškoch z dažďovej kanalizácie pri ZUŠ ul. Košovská, Kanianka 

 

Hlasovanie:    Za :  11             Zdržal sa:    0                        Proti:  0 
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K bodu 5/ Diskusia. 

 

V závere rokovania HK upozornil starostu, že chybne postupoval, keď dal najprv hlasovať 

o svojom – pôvodnom  návrhu uznesenia č. 358/2021, pričom mal dať podľa zákona prednostne 

hlasovať o návrhu Jaromíra Jalového, ktorý chcel neprijať uvedené uznesenie. O poslaneckom 

návrhu sa nediskutuje, ale hlasuje. Starosta upozornil, že postupoval v zmysle rokovacieho 

poriadku. 

 

 

K bodu 6/ Záver. 
 

 

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

účasť a zasadnutie o 17,48  h ukončil. 
 

 

 

 

   Michal Kollár                                                                                                            Milan Kulich          

      overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

          

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


