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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa  28. júna  2021 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov od 16,00 hod : 8,  o 16,10 hod prišiel poslanec Milan Kulich 

Ospravedlnení: 2 Marcel Kuna, Ing. Roman Linder 

 

UZNESENIE č. 361/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 28.6.2021.    

 

Hlasovanie:    Za :  8             Zdržal sa:   0          Proti:  0 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 362/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

  

 

Ing. Katarína Šimová 

JUDr. Filip Štancel 

 

Hlasovanie:    Za :   8            Zdržal sa:  0                          Proti:  0 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

a poveruje zapisovateľa:  

Ing. Iveta Lorencová 

 

 

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 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 364/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    
 

 

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:  0 

 
 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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 
 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 366/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    

  

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2020 

 

Hlasovanie:    Za : 9             Zdržal sa:   0                         Proti:  0 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č. 367/2021  

Obecné zastupiteľstvo   

b e r i e   n a   v e d o m i e    

 

správu nezávislého audítora  k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2020 

 

Hlasovanie:    Za :  9             Zdržal sa:   0                        Proti:  0 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 368/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

celoročné hospodárenie Obce Kanianka za rok 2020 bez výhrad 

  

Hlasovanie:    Za :  9               Zdržal sa:       0                     Proti:   0 

 
   ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

    

 

 

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 

 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

UZNESENIE č. 370/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

  

úpravu rozpočtu č. 1/2021 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o       2.585,- €         
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kapitálové príjmy navýšenie o              0    

finančné operácie navýšenie o  132.215,- € 

spolu navýšenie o     134.800,- €   

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie  o           66.300,- €     

kapitálové výdavky navýšenie o     68.500,- €           

finančné operácie     0   

Spolu navýšenie o    134.800,- €  
 

 

 

Hlasovanie:    Za :  9            Zdržal sa:     0                       Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 372/2021  

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2020 

 

Hlasovanie:    Za :  9            Zdržal sa:   0                        Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 
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Hlasovanie:    Za :  9            Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 
  

  

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 

 

 

 .................................................
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
 

 

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 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 
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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 

 

                                                                                                         ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 377/2021  

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 

 

                                                                                                     

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

                                                                                                        Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 378/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

správu o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie:    Za :   9           Zdržal sa:     0                       Proti: 0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 379/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II polrok 2021 

 

Hlasovanie:    Za :   9           Zdržal sa:    0                        Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta 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 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č.  381/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

tajomníka finančnej komisie p. Ivetu Lorencovú 

 

Hlasovanie:    Za :   9           Zdržal sa:       0                     Proti:  0 

 

 

 ................................................. 
     Ing. Ivor Husár, starosta obce 


