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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  6.5.2021 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 11 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

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 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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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) 
 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 
 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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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 

 

 
  

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 


