ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa
28. júna 2021
____________________________________________________________________________
Prítomní: 8 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny
O 16:10 hod. sa dostavil poslanec Milan Kulich
Ospravedlnení: Marcel Kuna, Ing. Roman Linder
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce

K bodu č. 1/Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 16:00 hod. otvoril starosta obce Ing. Ivor Husár.
Zasadnutie sa uskutočnilo v jedálničke domu kultúry 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 za
dodržania všetkých hygienických opatrení.
Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z celkového počtu 11 pozvaných poslancov je
prítomných 9 , čo je nadpolovičná väčšina a tým je zasadnutie OZ rokovania a uznášania schopné.
Zastupiteľstva sa nezúčastnili občania.
Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Pripomienky a podnety občanov.
Oboznámenie s výsledkom OVS – predaj pozemku II. stavba IBV.
Záverečný účet obce Kanianka za rok 2020 .
Správa audítora k účtovnej uzávierke za rok 2020.
Úprava rozpočtu č. 1/2021.
Zápis do kroniky za rok 2020.
Schválenie vecného bremena v prospech StVS, a.s. akcia „Kanianka – zásobovanie
vodou“.
9. Zámer prenájmu a odpredaja nehnuteľného majetku.
10. Správa o ukončených kontrolách HK.
11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
12. Zrušenie uznesenia č. 382/2013 – cena za výkup pozemkov.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
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UZNESENIE č. 361/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 28.6.2021
Hlasovanie: Za : 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 362/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.:
Ing. Katarína Šimová
JUDr. Filip Štancel
Hlasovanie: Za : 8

Zdržal sa:

0

Proti: 0

a poveruje zapisovateľa:
Ing. Iveta Lorencová
Starosta obce predstavil novú zamestnankyňu p. Lorencovú Ivetu, ktorá prebrala agendu po Ing. Kiššovej
Kataríne. Na dnešnom zastupiteľstve zastupuje D. Hujovú.

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Informoval, že z posledného OZ nebolo žiadne ukladacie
uznesenie.
UZNESENIE č. 363/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ.
Hlasovanie: Za : 8

Zdržal sa:

0

Proti: 0

K bodu 3/ Oboznámenie s výsledkom OVS – predaj pozemku II. stavba IBV
Starosta obce informoval, že zásady hospodárenia s majetkom neurčujú postup opätovného
schvaľovania výsledkov OVS v OZ, ale napriek tomu predkladá návrh uznesenia aj preto, aby
kataster zavkladoval nového vlastníka predaných pozemkov, nakoľko nevylučuje, že bude chcieť
uznesenie OZ.
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UZNESENIE č. 364/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky OVS vyhlásenej dňa 6.5.2021 vyhodnotenej dňa 1.6.2021 na odpredaj 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. Úspešným uchádzačom je spoločnosť RELAX SK, s.r.o., Poruba 395, IČO: 43981321.
Suma za odpredaj pozemku ako celku podľa výsledkov OVS je 423.000,- €
Hlasovanie: Za: 9

Zdržal sa :

0

Proti:

UZNESENIE č. 365/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a odsek 1 písm.a, odsek 2 a 3 zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v zmysle čl. VI ods. 10 a násl. VZN obce Kanianka č. 5/2019 – Zásady
hospodárenia s majetkom obce, odpredaj 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, v prospech spoločnosti
RELAX SK, s.r.o., Poruba 395, IČO: 43981321, v sume 423.000,- € na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 6.5.2021 a vyhodnotenej dňa 1.6.2021
Hlasovanie: Za : 7

Zdržal sa:

1 J. Jalový

Proti: 1 R. Vážan

K bodu 4/ Záverečný účet obce Kanianka za rok 2020 .
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so svojim písomným stanoviskom, ktoré v krátkosti
zhrnul, zároveň oboznámil poslancov o dlhu obce, o tom, že je dostatočný predpoklad nedostať
sa do zadĺženia. V závere skonštatoval, že navrhuje, aby poslanci schválili hospodárenie za rok
2020 bez výhrad.

UZNESENIE č. 366/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2020
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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Starosta obce uviedol, že správu nezávislého audítora obdržali poslanci pred zasadnutím OZ.
K správe nie sú žiadne výhrady. HK uviedol, že audítor má na obec doručiť ešte Správu
nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky a súladu konsolidovanej výročnej
správy s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2020.
UZNESENIE č. 367/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2020
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č. 368/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2020 bez výhrad
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 369/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zostatok finančných operácií vo výške 749 364,19 € a vysporiadanie zostatku finančných
operácií takto :
1. Úhrada schodku vo výške 359 736,81 €
2. Zostatok finančných operácií vo výške 389 627,38 € sa po úhrade schodku pridelí do
rezervného fondu
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Poslanci tento bod najprv schválili, následne na základe pripomienky poslanca JUDr. Jána Lacka
sa opakovalo hlasovanie, kde nebolo prijaté uznesenie. Výhrady JUDr. Lacka boli k tomu, že OZ
by malo schváliť zapojenie prostriedkov do rozpočtu na základe konkrétnej investičnej akcie.
UZNESENIE č. /2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zapojenie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 389 627,38 € na investičné akcie v roku
2021
Hlasovanie: Za : 0

Zdržal sa:

0

Proti: 9

Uznesenie nebolo prijaté.
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K bodu 6/ Úprava rozpočtu č. 1/2021.
Ing. Lorencová v krátkosti informovala poslancov o zmene rozpočtu v príjmovej aj vo
výdavkovej časti v rámci jednotlivých položiek.
UZNESENIE č. 370/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 1/2021
Príjmy:
bežné príjmy navýšenie o
kapitálové príjmy navýšenie o
finančné operácie navýšenie o
spolu navýšenie o

2.585,- €
0
132.215,- €
134.800,- €

Výdavky:
bežné výdavky navýšenie o
kapitálové výdavky navýšenie o
finančné operácie
Spolu navýšenie o

66.300,- €
68.500,- €
0
134.800,- €

Hlasovanie: Za :

0
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Zdržal sa:

Proti: 0

Stanovisko k 1. úprave rozpočtu obce podal HK, tento bod programu sa nikdy neschvaľoval
a takáto povinnosť ani nevychádza zo zákona. Na základe návrhu JUDr. Jána Lacka bolo
spracované nižšie uvedené uznesenie.
UZNESENIE č. 371/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2021
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

K bodu 7/ Zápis do kroniky obce za rok 2020.
Starosta uviedol, že nie je primerané, aby sa do kroniky zapisovali všetky informácie, ktoré doručia
kronikárovi jednotlivé subjekty a občianske združenia. Preto sú v kronike podstatné údaje
a informácie zaznamenané pre budúcnosť a také, ktoré by mali význam pre bádanie kroniky
a historických udalostí.
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UZNESENIE č. 372/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zápis do kroniky za rok 2020
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu 8/ Schválenie vecného bremena v prospech StVS, a.s. akcia „Kanianka – zásobovanie
vodou“.
Starosta uviedol, že predkladá dve uznesenia, napriek tomu, že na pracovnom stretnutí poslancov
nebol prejavený záujem odsúhlasiť zmluvu o budúcej zmluve. Ďalej uviedol, že poslanci obdržali
doklady, ktoré žiadali ako sprievodná správa k projektovej dokumentácii. JUDr. Lacko uviedol,
že má stále málo informácií, či títo investícia bude v prospech obce, alebo stavba bude využitá
v prospech iných katastrálnych území. Nie je zrejmé posilnenie vodojemov, dostatok vody pre
ďalšie lokality v Kanianke, ktoré sa majú budovať. J. Jalový navrhol, aby záruky v tejto oblasti
boli špecifikované v zmluve. Poslanci sa so starostom dohodli, že zabezpečí pracovné stretnutie
so zástupcami StVPS, prípadne zástupcami v orgánoch týchto spoločností.
UZNESENIE č. 373/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
investičný zámer spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. IČO: 36056006
„ Kanianka – zásobovanie vodou“ a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
M/9001092/0954/2021
Hlasovanie: Za :
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Zdržal sa:

0

Proti: 0

UZNESENIE č.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie pozemkov vo vlastníctve obce Kanianka, za účelom realizácie stavby v zmysle
predloženého návrhu zmluvy č. M/9001092/0954/2021.
Hlasovanie: Za : 0

Zdržal sa:

9

Proti: 0

Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 9/ Zámer prenájmu a odpredaja nehnuteľného majetku
Poslanci prerokovali nasledovné žiadosti:
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Žiadosť P.H. ELOP s. r.o. Školská 589/15 , 972 17 Kanianka o prenájom nebytového priestoru
nachádzajúceho sa na ulici Školská 589 vo vchode č. 13.
Na základe poslaneckého návrhu bol zámer prenájmu preformulovaný a odsúhlasený
v uvedenom znení.
UZNESENIE č. 374/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 9 náväzne na ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
a v zmysle VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer
priamym prenájmom nehnuteľného majetku – nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom
dome Školská 589 na parcele CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/313 prináležiaci ku vchodu 13
o výmere 30 m2 minimálne za cenu 16 €/ m2 a rok
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

Poslanci sa zaoberali návrhom p. Muhamed Jusufi, ohľadne prenájmu obecnej parcely, za účelom
predaja zmrzliny, pričom tento nie je v súlade s príslušným VZN. Jedná sa v podstate
o ambulantný predaj, na ktorý má obec vyhradené konkrétne dve miesta. Poslanci odporučili, aby
predaj zmrzliny bol realizovaný na Bojnickej strane priehrady.
UZNESENIE č./2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle VZN obce
Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer prenájmu nehnuteľného
majetku – časť parcely CKN k.ú. Kanianka č. 1674/6 vo výmere 25 m2 za účelom predaja zmrzliny
– umiestnenie stánku
Hlasovanie: Za :

Zdržal sa:

9

Proti: 0

Uznesenie nebolo prijaté.
Žiadosť manželov Ing. Ivan Magdolen a Ing. Jana Magdolenová PhD, Na Karasiny 64, 971 01
Prievidza o odpredaj nehnuteľného majetku - časť parcely CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3 o výmere
168 m2 .
JUDr. Lacko namietal § znenie návrhu, ďalej, že v zámere nie je uvedené, či sa na pozemku
nachádzajú siete, nie je navrhnutá cena, neboli dopytovaní susedia. Starosta oponoval, že zákon
neurčuje, čo má zámer obsahovať, súhlasí, aby obsahoval identifikáciu nehnuteľnosti
a navrhovaný spôsob odpredaja. Bod bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov, kde
neboli námietky a to aj k spôsobu predaja. Starosta nevie odhadnúť vôľu poslancov, či sa má
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jednať o predaj súťažou, alebo podľa obzvlášť hodného zreteľa. Siete sa dajú zistiť aj dodatočne
v období do schvaľovania o odpredaji.
UZNESENIE č. /2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e), z dôvodu osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z. n. p. a v zmysle VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce,
zámer odpredaja nehnuteľného majetku – časť parcely CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3 o výmere
168 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, minimálne za cenu v zmysle
všeobecnej hodnoty majetku, najmenej za 30,- € /m2.
Žiadateľom sú manželia Ing. Ivan Magdolen a Ing. Jana Magdolenová PhD, Na Karasiny 64, 971
01 Prievidza
Hlasovanie: Za : 0

Zdržal sa:
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Proti: 2 J. Jalový, Ľ. Vidová

Uznesenie nebolo prijaté.
Žiadosť Petra Mišenku, Poľovnícka 8, 972 17 Kanianka o odpredaj nehnuteľného majetku - časť
parcely CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3.
JUDr. Lacko požaduje presnejšiu prípravu podkladov.
UZNESENIE č.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a VZN obce
Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer odpredaja nehnuteľného
majetku – časť parcely CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/3 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 parkovacích
plôch zo zatrávňovacích dielcov v bezprostrednom susedstve s jeho pozemkom. Zároveň
predmetom zámeru predaja je aj vjazd do rodinného domu menovaného. Žiadateľom je Peter
Mišenka, Poľovnícka 8, 972 17 Kanianka
Hlasovanie: Za :

0

Zdržal sa: 8

Proti: 1 J. Jalový

Uznesenie nebolo prijaté.
Žiadosť Ing. Igora a Juraja Vážana obaja bytom Stará cesta 51/80 , 972 17 Kanianka o zámenu
pozemkov.
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Poslanci nesúhlasia so zámenou za požadovaný pozemok, ku ktorému je prístup iba zo spevneného
chodníka okolo priehrady. Navrhujú odkúpenie parciel, ktoré v žiadosti uvádza žiadateľ a to na
základe ceny uvedenej v znaleckom posudku. Nakoľko cena znaleckého posudku by bola vyššia
ako hodnoty ponúkaných podielov, starosta navrhol aby obec zaplatila posudok. Jedná sa o podiely
v záujmovom území obce, pozdĺž cesty smerom na Lazany
UZNESENIE č.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle VZN obce
Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer zámeny pozemkov na základe
žiadosti Ing. Igora a Juraja Vážana obaja bytom Stará cesta 51/80 , 972 17 Kanianka, tak, že obci
ponúkajú do vlastníctva previesť podiely z parciel EKN k.ú. Kanianka č.: 432, 433/1, 433/2, 384,
385, 1839 o prepočítanej výmere 49,94 m2 z podielu vo vlastníctve menovaných a časť parcely
EKN č. 105/1 o výmere 480 m2 nachádzajúcu sa pod miestnou komunikáciou. Výmenou za
uvedené podiely a novovytvorenú parcelu 105/1 žiadajú zameniť parcelu vo vlastníctve obce CKN
č. 2689 v k.ú. Kanianka, ktorá má výmeru 1599 m2
Hlasovanie: Za : 0

Zdržal sa:
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Proti: 0

Uznesenie nebolo prijaté.
UZNESENIE č. 375/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmysle VZN obce Kanianka č. 5/2019 čl. IV. ods.2 písm. c) Zásady hospodárenie s majetkom
obce, zámer odkúpenia pozemkov od Ing. Igora a Juraja Vážana obaja bytom Stará cesta 51/80 ,
972 17 Kanianka, za všeobecnú hodnotu majetku tak, že do vlastníctva obce prejdú podiely z
parciel EKN k.ú. Kanianka č.: 432, 433/1, 433/2, 384, 385, 1839 o prepočítanej výmere 49,94 m2
z podielu vo vlastníctve menovaných a časť parcely EKN č. 105/1 o výmere 480 m2 nachádzajúcu
sa pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

Starosta objasnil situáciu, kedy sa ozval p. Šormana s tým, že obec mu nezavkladovala pozemok,
ktorý odkúpil takmer pred 20 rokmi a preukázal sa dokladom o úhrade v hotovosti. Obec po dobu
20 rokov takéto písomnosti nearchivuje. Je nepochopiteľné, prečo na tento nesúlad upozornil po
tak dlhej dobe. Starosta uviedol, že nevie, či žiadateľ má, alebo nemá pravdu, či prostriedky
nemohli byť prijaté a následne vrátené, ani či bol, alebo nebol podaný návrh na kataster. Ostatní
susedia menovaného majú už pozemky na svojom mene. JUDr. Lacko uviedol, že právny akt je
premlčaný a defakto menovaný nie je vlastník, ale len užívateľ pozemku. Poslanci sa informovali,
či menovaný platí dane z nehnuteľnosti. Poslanci rokovali o rôznych možnostiach nápravy, avšak
nevedia, aký bol v minulosti skutočný stav, nakoľko v čase predaja bolo iné zastupiteľstvo aj
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vedenie obce. Ani obec, ani menovaný nemá originál kúpnej zmluvy, iba fotokópiu. Zmenu
navrhnutého uznesenia naformuloval JUDr. Lacko
UZNESENIE č. 376/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na základe žiadosti Miroslava Šormana, Lyžiarska 400/1, 972 1 Kanianka, v zmysle § 9 a ods. 8
písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle VZN obce Kanianka č.
5/2019 Zásady hospodárenie s majetkom obce, zámer odpredaja nehnuteľného majetku – parcelu
CKN k.ú. Kanianka, č. 1674/526 o výmere 156 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na
LV č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka, v prospech Miroslava Šormana, Lyžiarska
400/1, 972 17 Kanianka, za účelom vysporiadania majetku, ktorý podľa žiadosti menovaného mal
tento v minulosti už uhradiť z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to usporiadanie vlastníckeho
práva k pozemku, ktorý tvorí súčasť jeho oploteného dvora a tento dlhodobo využíva, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude pre tieto účely spracovaný.
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

Starosta informoval, že prevod kanalizácie na STVS sa rieši takmer 6 rokov, možnosti sú dve:
prevod do užívania STVPS, alebo predaj za symbolickú cenu v zmysle interných predpisov
STVS. V prípade prevádzkovania STVPS obec platí náklady na opravy a havárie. V prípade
predaja je táto ťarcha na vlastníkovi.
UZNESENIE č. 377/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prevod majetku– verejnú splaškovú kanalizáciu v zmysle v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa do vlastníctva Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006. Predmetom prevodu je verejná splašková kanalizácia
zameraná v Porealizačnom polohopisnom a výškopisnom zameraní č. 103/2018 vyhotovenom
spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa 12.9.2018, v Geometrickom
pláne č. 143-a/2019 vyhotovenom spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza
dňa 15.11.2019, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č.
518/20 dňa 18.05.2020, v Geometrickom pláne č. 143-b/2019 vyhotovenom spoločnosťou
GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa 28.11.2019, úradne overenom katastrálnym
odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 549/20 dňa 21.05.2020 a v Geometrickom pláne č.
143-c/2019 vyhotovenom spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza dňa
20.12.2019, úradne overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod č. 579/20
dňa 29.05.2020. Predajná cena je 35,00 Eur (slovom tridsaťpäť eur). Dôvodom prevodu je
vysporiadanie vlastníckych vzťahov a skutočnosť, že obec nemá oprávnenie prevádzkovať
kanalizáciu.
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0
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K bodu 10/ Správa o ukončených kontrolách HK.
Správu o ukončených kontrolách podal Ing. Krett Jozef, hlavný kontrolór obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 378/2021
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

K bodu 11/Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Plán kontrolnej činnosti predložil Ing. Krett Jozef, hlavný kontrolór obce.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
UZNESENIE č. 379/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2021
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

K bodu 12/ Zrušenie uznesenia č. 382/2013 – cena za výkup pozemkov.
Starosta obce uviedol, že uznesenie je v rozpore s novším VZN o nakladaní s majetkom obce.
UZNESENIE č. 380/2021
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie OZ č. 382/2013 zo dňa 25.9.2013
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

K bodu 13/ Rôzne
Podľa rokovacieho poriadku je tajomníkom príslušnej komisie odborný zamestnanec OcÚ.
Nakoľko po ukončení pracovného pomeru Ing. Kiššovej prevzala jej agendu Ing. Lorencová,
navrhol, aby bola predsedníčkou finančnej komisie
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UZNESENIE č. 381/2021
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
tajomníka finančnej komisie p. Ivetu Lorencovú
Hlasovanie: Za : 9

Zdržal sa:

0

Proti: 0

Starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu
vnútroblokov,
informáciu o zbere biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu,
informácie o priebehu opravy chodníkov,
informácie o výpovedi riaditeľa DK,
informácie o uvítaní detí do života
informácie o začatí činnosti vo vývarovni a zbernom dvore
informácia o dohode s vlastníkmi prípojky vody v III. stavbe IBV
informácia o nevysporiadaných pozemkoch pod bytovými domami na ul. Agátová a užívaných
pozemkoch vo vlastníctve obce – Peter Kaniansky, Agátová 515/9 Kanianka
K bodu 14/ Diskusia
Peter Hraňo sa dopytoval, kedy bude používané nové úžitkové vozidlo, dúfa, že nie o pol roka,
starosta uviedol, že keď obec uhradí faktúru pošlú doklady na evidenciu do evidencie vozidiel.
Pýtal sa, či odpad zbieraný na zbernom dvore je spoplatnený, starosta uviedol, že podľa platného
VZN je spoplatnený drobný stavebný odpad, uviedol, že usmernenie je zverejnené na stránke obce.
Zároveň sa dopytoval na smetiaky na zber BRO, tieto budú rozmiestnené v obci 1.7.2021 na
základe platnej zmluvy, ktorá je zverejnená na webovej stránke obce.
K bodu 15/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie o 19,15 h ukončil.

Ing. Katarína Šimová
overovateľ

JUDr. Filip Štancel
overovateľ
Ing. Ivor Husár
starosta obce
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