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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

19.júla 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       11 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

                  

Ospravedlnení:  - 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

  

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 15:00 hod. otvoril  starosta obce Ing. Ivor Husár. 

Zasadnutie sa uskutočnilo  v zasadačke obecného úradu. 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 11, čo je 100% účasť a tým je zasadnutie OZ  rokovania a uznášania schopné.  

Zastupiteľstva sa nezúčastnili občania. 

 

Starosta obce predložil poslancom program zasadnutia   

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia vnútroblokov Kanianka“. 

4. Verejné stravovanie - vývarovňa. 

5. Záver. 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 382/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa  19.7.2021 

 

Hlasovanie:    Za :  11            Zdržal sa:   0        Proti:  0 
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UZNESENIE č. 383/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

 

Marcel Kuna 

Ľubica Vidová 

 

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

 

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Neboli žiadne. Nezúčastnil sa žiaden občan. 

 

 

K bodu 3/ Schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia vnútroblokov Kanianka“. 

 

 

Starosta obce informoval poslancov, že napriek dovolenkovému obdobiu musel zvolať OZ 

z dôvodu, že riadiaci orgán požadoval uznesenie OZ k Eurofondom na vnútrobloky a to napriek 

tomu, že obec doložila stanovisko z banky, že má vlastné zdroje na spolufinancovanie. Oboznámil 

poslancov, čo projekt obnáša, z dotačných prostriedkov sa majú opraviť a vyasfaltovať chodníky 

vo vnútroblokoch v sídliskovej časti obce, odtokové žľaby na vodu, vybudovať detské ihriská, 

workoutové ihrisko, vysadiť verejná zeleň. Je predpoklad, že projekt nebude v roku 2021 

schválený a prejde do roku 2022. 

 

 

 

UZNESENIE č. 384/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

 

a) Predloženie žiadosti predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 

vnútroblokov Kanianka“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 9 585,52 EUR 

d) Zabezpečenie financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

 

Hlasovanie:    Za :   11            Zdržal sa:  0                          Proti:  0 
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K bodu 4/Verejné stravovanie - vývarovňa. 
  

Starosta informoval poslancov, že cena, za ktorú sa predávajú obedy nie je nakalkulovaná, nakoľko 

nie je ešte známy celkový počet stravníkov za 1 mesiac prevádzky ani spotrebovaná energia na 

výrobu obedov. V rámci uznesenia z roku 2007 boli dotované obedy pre dôchodcov 

prostredníctvom iných výrobcov jedál. Obecné kapacity sú postačujúce pre všetkých stravníkov, 

preto nebudú dotované obedy poskytované inými výrobcami jedál.  Starosta navrhol, aby poslanci 

po prerokovaní v sociálnej komisii zvážili formu dotácie stravy. Uviedol, že predpokladá stratu na 

výrobe každého jedla, ktorá bude vyčíslená po presnej kalkulácii nákladov zhruba za 1. kvartál 

varenia. 

 

 

UZNESENIE č. 385/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

 

Uznesenie OZ č. 58/2007 zo dňa 19.4.2007 

 

 

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

  

 

UZNESENIE č. 386/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

minimálnu cenu za jeden obed pre osoby nad 62 rokov veku s trvalým pobytom v obci Kanianka 

v sume 3,00 € a pre ostatných stravníkov v sume 3,50 € za stravu vyrobenú v Obecnej vývarovni 

Kanianka, Nová 596/14 

 

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

 

 

K bodu 15/ Záver 

 

Starosta predstavil poslancom pána Vladimíra Buráka, riaditeľa spoločnosti Hater Handlová, ktorá 

bude od 1.1.2022 realizovať vývoz komunálneho odpadu z obce Kanianka na základe výsledkov 

verejného obstarávania. Uviedol, že dnes podpisujú zmluvu na uvedený účel. P. Burák oboznámil 

poslancov s cenovou politikou nakladania s odpadmi, so zámerom kompostovať jedálenské zbytky 

ako aj s povinnosťou separovať zmesový komunálny odpad od r. 2023, čo bude mať dôsledky na 

zvýšenie cien odpadu pre obyvateľov. 

 

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

účasť a zasadnutie o 16,00 hodine ukončil. 
 

 

 

Marcel Kuna                                                                                               Ľubica Vidová 

overovateľ                                                                                                      overovateľ        

                                                                                                            

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


