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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

26. októbra 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          11 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

                  

Ospravedlnení:  0 

 

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 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 za dodržania všetkých hygienických opatrení stanovených RÚVZ. Účastníci 

OZ  podpísali čestné vyhlásenie o tom, že nemajú príznaky ochorenia COVID-19, ani zvýšenú 

teplotu, spĺňajú podmienky „OTP“ a sú si vedomí všetkých právnych dôsledkov v prípade, že by 

nimi podpísané čestné vyhlásenie  bolo nepravdivé. Každý účastník OZ obdržal hygienické 

vrecúško s respirátorom FFP2 a dezinfekčným sprejom 

 

 

         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. 

 

Program OZ  bol oproti vyvesenému upravený s nasledovným znením: 

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou 

Kanianka 

5. Návrh Prílohy č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kanianka č. 6/2020 o 

opatrovateľskej službe 

6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020. 

7. Monitorovacia správa k 30.6.2021. 

8. Úprava rozpočtu č. 2 obce Kanianka. 

9. Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie za rok 2020. 

10. Zámer prevod nehnuteľného majetku obce – byt Školská 9/10. 

11. Prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytový priestor na ul. Školská. 
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12. Schválenie zmluvy na projekt Kanianka – zásobovanie vodou medzi obcou Kanianka 

a StVS a.s. Banská Bystrica. 

13. Správa o technickom stave bytových domov Nová 600 a Lúčna 535 a nebytových 

priestorov. 

14. Pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej. 

15. Rôzne. 

16. Záver. 

 

 

UZNESENIE č. 387/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 26.10.2021 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 388/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

JUDr. Ján Lacko  

Jaromír Jalový 

 

 

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

  

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

  

 

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Neboli žiadne. Nezúčastnil sa žiaden občan. 

 

 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

 

UZNESENIE č. 389/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:  0                          Proti:  0 
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K bodu 4/ Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou Kanianka 

 

Starosta obce uviedol, že VZN viselo minimálne mesiac na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Dal do  pozornosti list riaditeľky ZŠ , ktorý bol doručený oneskorene, zároveň  prečítal aj rokovací 

poriadok a príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení. V zmysle uvedených už nebolo 

možné zapracovať pripomienky do VZN. Uviedol, že nevie, čo s tým, snáď riešiť návrh ZŠ iba 

predložením poslaneckého návrhu. Nakoľko riaditeľka ZŠ nebola prítomná pri prerokovaní 

uvedeného bodu na OZ, poslankyňa Šimová navrhla presunúť tento bod do príchodu riaditeľky 

ZŠ, ktorá je na ceste. Poslanci odsúhlasili presun tohto bodu.  Po príchode riaditeľky ZŠ rokovanie 

bodu pokračovalo. 

P. Hraňo – keď neprejde škola do vyššieho pásma, budú deti ochudobnené o stravu?  

Na rokovaní mala byt riaditeľka školy aby to vysvetlila 

JUDr. Lacko - Ak je problém cena potravín, tak sa musí na tom finančne  podieľať zákonný 

zástupca a nie obec.  

Starosta obce – ako ZŠ prišla k nárastu zo 4 € na 5 € v režijných nákladoch, keď cena energií 

nestúpla o 25%, ani mzdy a ostatné náklady. Opýtal sa, či toto bolo prerokované v rade školy a či 

sa bavili aj o konkrétnych sumách. 

Ing. Šimová – uviedla, že sa bavili, ale bez súm. 

Starosta upozornil riaditeľku, že týmto spôsobom nemôže predkladať návrhy na úpravu VZN po 

zákonom stanovených lehotách.  

Riaditeľka ZŠ – zároveň navrhla znížiť sumu opäť na 4 €, pričom poslanec Hraňo navrhol 

kompromis na 4,50 €. 

 

 

K bodu 5/ príloha  2 k VZN 6/2020 

 

Starosta uviedol,  že platné VZN neriešilo samostatne donáškovú službu, ale paušálne hodinovú 

mzdu pre opatrovaných. Uviedol, aké typy sociálnej starostlivosti obce poskytujú.  

Príloha 2 sa  týka hodnoty za donášku stravy pre občanov, ktorí majú posudok sociálnej 

odkázanosti.  Návrh uvedenej sumy sa týka iba donášky obeda, tzv ku dverám. Opatrovateľ nebude 

za uvedenú sumu  servírovať stravu  na tanier ani umývať riad. Doterajšia suma bola neprimerane 

vysoká, pričom je predpoklad, že za hodinu vie opatrovateľ obslúžiť na sídlisku troch až štyroch 

klientov.  

Poslankyňa Vidová upozornila na nezrovnalosť v pôvodnom VZN, kde poplatok bol viazaný na 

klientov v sídliskovej časti obce. P. Hujová upozornila poslancov, že majú zlý návrh VZN a že 

uvedená suma sa týka každého sociálne odkázaného občana. 

 

 

 K bodu 6/  Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

 

Správu obdržali poslanci, výhrady audítora k hospodáreniu obce neboli, súčasťou materiálu boli 

ďalšie ekonomické podklady 

 

 

UZNESENIE č. 390/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe obce Kanianka za rok 2020  
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Hlasovanie:    Za :    11           Zdržal sa:  0                           Proti:    0 

 

 

 

UZNESENIE č. 391/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

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

  

konsolidovanú výročnú správu  obce Kanianka  za rok 2020 

 

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

 

 

 

K bodu 7/ Monitorovacia správa k 30.6.2021. 

 

Starosta upozornil poslancov na nezrovnalosti v predkladanom materiály, uviedol kde a ktorý údaj 

si majú opraviť. Nedostatky vznikli tým, že pracovníčka mechanicky zbiera podklady do materiálu 

od ostatných zamestnancov obce. Starosta zároveň uviedol možnosť rôzneho výkladu niektorých 

častí materiálu. 

 

UZNESENIE č. 392/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

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

  

monitorovaciu  správu k programovému rozpočtu  obce Kanianka k 30.06. 2021 

 

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

 

K bodu 8/ Úprava rozpočtu č. 2 obce Kanianka. 

 

Ing. Krett – prečítal stanovisko HK k úprave rozpočtu, pričom ho odporučil schváliť. Stanovisko 

je prílohou materiálu. 

 

 

UZNESENIE č. 393/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

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

 

stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 2/2021      

 

 

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

 

Michal Kollár sa poďakoval za ústretovosť ohľadom rozpočtu DHZ, kde poslanci schválili nákup 

dýchacích prístrojov. Starosta upozornil na možný nedostatok prostriedkov v repre fonde, 

z ktorého sa hradí uvítanie do života, pričom každá rodina obdrží 100 € a z dôvodu pandémie sa 

v roku 2021 robilo uvítanie detí narodených od roku 2019.  
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UZNESENIE č. 394/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

  

úpravu rozpočtu č. 2/2021 

 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o                                56.880,-  €             

kapitálové príjmy zníženie o              285.906,- €               

finančné operácie zníženie o             149.180,- €   

spolu zníženie o               369.743,- €  

Rozpočet po úprave – príjmy                           3.515.498,- € 

   

 

Výdavky: 

bežné výdavky navýšenie  o          43.920,- €     

kapitálové výdavky zníženie o      485.050,- € 

finančné operácie     43.600,- €    

spolu zníženie o               369.743,- €  

Rozpočet po úprave - výdavky 3.515.498,- € 

 

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

 

K bodu 9/ Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie za rok 2020. 

 

Poslanci upozornili, že v materiály figuruje meno Ing. Katarína Kiššová, ktorá už nie je 

pracovníčkou obce Kanianka. Materiál pripravovala p. Iveta Mikulcová. Starosta navrhol opravu 

tak, že namiesto Ing. Kiššovej bude Ing. Ivetra Lorencová, čo poslanci schválili. 

 

UZNESENIE č.  395/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje     

 

Organizačno-technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v obci Kanianka k 31.12.2021    

 

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

 

 

 

K bodu 10/ Zámer prevod nehnuteľného majetku obce – byt Školská 9/10. 

 

 

Starosta uviedol, že obec vlastní posledný  tzv. obecný byt,  ktorý majiteľ odmietal odkúpiť. Je 

v dezolátnom stave. Navrhuje aby sa byt odpredal. Problém je, že byt nie je zapísaný v katastri 

ako byt č. 10 vo vchode 9, ale ako byt vo vlastníctve obce pod č. 999 – 0. žiadosť o opravu bola 

na kataster zaslaná elektronicky. (Dodatočne bolo zistené, že na opravu má kataster 60 dní, rieši 

sa ako plomba R807/21). Schvaľujeme len zámer verejnou obchodnou súťažou. Podmienky 

budeme schvaľovať nabudúce, je ešte jedna možnosť dražbou – zatiaľ  starosta navrhuje  OVS. 

Súčasťou bude aj spracovanie znaleckého posudku. 
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Roman Vážan – pokiaľ má vedomosť, tak keď prišlo k búraniu domu nájomcu bytu, – mal sa byt 

stať  jeho súkromným vlastníctvom. Nájomca peniaze nechcel, chcel za dom náhradu. Prečo teda 

nemá byt na mene. Starosta odpovedal, že v uvedenom čase nepracoval na obci, k situácii sa nevie 

vyjadriť, údaje katastra sú záväzné, z čoho vyplýva, že vlastníkom bytu je obec. 

 

JUDr. Lacko - Nebudeme ten byt držať, prenajímať. Je 1 izbový nemá význam prechodne 

ubytovávať, máme iné priestory. Bude ho dobre odpredať podľa znaleckého posudku verejnou 

obchodnou súťažou 

 

 

UZNESENIE č. 396/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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 

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

zámer odpredaja nehnuteľného majetku – jednoizbový byt č. 10 vo vchode č. 9 na ulici Školská 

589 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3914/893000 evidovaných na LV č. 1098 okres Prievidza, 

obec Kanianka, k.ú. Kanianka parc. č. 1674/313  formou verejnej obchodnej súťaže  

 

 

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

 

 

K bodu 11/Prenájom nehnuteľného majetku obce – nebytový priestor na ul. Školská. 

 

Poslanci sa dopytovali, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu a na zámer. Starosta uviedol, 

že zámer bol schválený 2 zastupiteľstvá dozadu, priamym prenájmom. Roman Važan uviedol, že 

ak je to v poriadku, tak súhlasí. 

 

 

UZNESENIE č.  397/2021 

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, prenájom  

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 za cenu 16 €/ 

m2 a rok pre Silvia Bošková – UBY Bojnická cesta 591/46, 972 17 Kanianka,  IČO 33612773 

 

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

 

 

K bodu 12/ Schválenie zmluvy na projekt Kanianka – zásobovanie vodou medzi obcou 

Kanianka a StVS a.s. Banská Bystrica. 

 

Starosta uviedol, že k tomuto bodu sa konalo pracovné rokovanie so zástupcami STVS a StVPS, 

kde boli vysvetlené všetky záležitosti. 
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UZNESENIE č. 398/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001092/0954/2021 

uzatvorenú medzi StVS a.s. Banská Bystrica IČO 36056006 a obcou Kanianka, za účelom 

realizácie investičného zámeru „Kanianka – zásobovanie vodou“ 

 

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

 

 

K bodu 13/Správa o technickom stave bytových domov Nová 600 a Lúčna 535 

a nebytových priestorov. 

 

 

Starosta upozornil, že v závere každého materiálu sú uvedené potreby a finančné náklady súvisiace 

s údržbou nehnuteľností. JUDr. Lacko uviedol, že sa mu páči predkladaný materiál a jeho 

prehľadnosť. 

 

 

UZNESENIE č. 399/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o technickom stave nájomného bytového domu v obci Kanianka na ulici Lúčna 535 

a Nová 600 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 400/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o technickom stave prenajímaných nebytových priestoroch v bytových domoch v obci 

Kanianka na ulici Školská 589, Bojnická 590 a 593, Nová 597 

 

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

 

 

K bodu 14/ Pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu 

v Handlovej. 

 

Starosta obce uviedol genézu prečo obec prešla pod spoločný školský úrad Handlová z úradu 

Bojnice.  

Návrh uznesenia sme obdržali od mesta Handlová, odporúča ho schváliť. 

Poslanci navrhli opraviť text s tým, že vylúčia pojem spoločný obecný úrad, po opakovanom 

hlasovaní z dôvodu návrhu k pôvodnému textu doručenému z Handlovej bolo uznesenie schválené 

v pôvodnej podobe. 
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UZNESENIE č. 401/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

 

návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej a Návrh 

Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 402/2021 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

 

pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej a Návrh Dodatku 

č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002, v predloženom rozsahu 

 

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

 

 

Prestavka:17,34 h – 17,45 h 

 

K bodu 15/Rôzne. 

 

Informácie – starosta obce 

Výstavba chodníka ku škôlke – starosta informoval o problémoch so zhotoviteľom spoločnosť 

Swietelsky, lokalita  Pod vinicou, dielo ešte nie je odovzdané, penále zhotoviteľovi nabieha. 

Starosta prečítal informáciu od stavebného dozora – sumy penále, prác naviac, požiadavka 

zhotoviteľa, výpočet stavebného dozora. Tabuľka je prílohou materiálu OZ. 

Starosta obce informoval poslancov o návrhu na prenájom obecných pozemkov poľnohospodárska 

pôda do nájmu družstvu PD Horná Nitra Nedožery-Brezany. 

Z PD Horná Nitra vezmú do nájmu pozemky  na konci ulice Tehelná medzi hl cestou na Lazany 

a ul . Tehelná, ktoré kosili fyzické osoby a teraz nekosia. PD Horná Nitra zmluvu ešte neposlali. 

 

 

UZNESENIE č. 403/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu hodného osobitého zreteľa zámer prenájmu obecného pozemku v k.u. Kanianka CKN 

2136 o výmere 801 m2  a CKN 2350 o výmere 4360 m2 nájomcovi PD Horná Nitra Nedožery - 

Brezany 

 

  

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

 

 

Starosta informoval o zmene dopravy v lokalite parkovisko ul. Májová, čo zdôvodnil častými 

kolíziami vozidiel z dôvodu preplnenia kapacity parkoviska a parkovania dodávok a veľkých 

vozidiel. Informoval aj o zmene parkovania na ul. Tehelná, kde bude parkovanie pre nákladné 
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vozidlá obmedzené v počte  do 5 súprav plus parkovanie bude spoplatnené. Uviedol informácie 

o asfaltovaní prístupovej komunikácie k parkovisku ul. Májová. 

R. Vážan – schvaľovali sme autobusom parkovanie  v záseku pod kostolom, napriek tomu 

autobusy parkujú na zastávkach a inde. 

Náčelník OcP bude upozornený, že má situáciu riešiť. 

P. Hraňo – informoval sa, pod kostolom, kde je parkovisko pre autobusy, či  má firma odstránený 

stavebný materiál po budovaní chodníka Pod vinicou. Skončili a majú tam skládku. Preto tam 

nemôže autobus parkovať.  

M. Kollár –  informoval poslancov, že ho oslovila p. Ivana Rybanská, ohľadne  výskytu hlodavcov 

a potkanov  na ulici Lyžiarska, ktoré sa majú nachádzať v maringotkách vo vlastníctve p. Balnu. 

P. Balna bol vyzvaný na opatrenia proti šíreniu hlodavcov, mal osloviť deratizéra. Ani pozemok 

ani búdy nie sú vlastníctvom obce. 

Poslanec P. Hraňo uviedol: Treba náčelníkovi povedať, že tam nosia aj občania odpady.  

 

M. Kollár poďakoval starostovi a OZ –  dýchacie prístroje pre DHZ boli prospešné pri zásahu. 

Starosta uviedol, že s DHZ obce je veľmi dobrá spolupráca. Je to  najaktívnejšia organizácia 

v obci.   

V diskusii sa poslanci zaoberali požiarom nebytového priestoru vo vlastníctve p. Baláža Tibora na 

ulici Lesná. Starosta vysvetlil situáciu s hydrantmi, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, ale v správe 

StVPS. Obec nikdy neriešila zrušenie hydrantu pri asfaltovaní komunikácií. Vždy je prizvaný p. 

Hudec zo StVPS. Vo verejných súťažiach obec vždy definuje počet vpustí a uzáverov, ktoré treba 

zdvíhať. Je možné , že hydrant zrušila vodárenská spoločnosť pri poruche oproti domu p. 

Ligasovej na ul. Stará cesta.  

Poslanci navrhli zbierku pre rodinu p. Tibora Baláža. Hlavný kontrolór sa vyjadril k zbierke 

a upozornil, že sa nejedná o náhlu núdzu. 

Prestávka 18,20 – 18 35. Počas prestávky JUDr. Lacko s Marcelom Kunom naformulovali text 

uznesenia o dobrovoľnej zbierke. Poslanci sa dohodli, že sa samostatne poskladajú po 50 € 

a starosta uviedol, že pre rodinu po. Baláža prispeje sumou 150 € zo svojej mzdy. Peniaze vyzbiera 

poslankyňa Vidová do piatku 29.10.2021. každý poslanec samostatne potvrdil, že prispeje. 

 

Prestávka 18:20 h – 18:35 h 

 

 

UZNESENIE č. 404/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 

neskorších  predpisov vyhlásenie  dobrovoľnej  zbierky s názvom  „ Finančná pomoc pre rodinu 

Tibora Baláža ul. Lesná 67/3 Kanianka – poškodenú požiarom“ 

Usporiadateľ dobrovoľnej  zbierky: Obec Kanianka: IČO 00518239, DIČ 2021160361  

Účel  dobrovoľnej zbierky:   „Finančná   pomoc   pre   rodinu   Tibora   Baláža   ul.   Lesná   67/3 

Kanianka – poškodenú požiarom“  na   uľahčenia    životnej    situácie   a to   sanáciu   škôd   

vzniknutých pri požiari hospodárskej budovy. 

Spôsob dobrovoľnej  zbierky: 

1. Zaslaním  finančných  prostriedkov na samostatný účet  obce Kanianka, vedený vo VÚB 

banke číslo  účtu IBAN SK84 0200 0000 0041 9559 0554; Do poznámky pri úhrade treba 

uviesť: „zbierka“ 
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2. V hotovosti  do   pokladničky  umiestnenej na obecnom úrade Kanianka s označením 

„zbierka“ 

Doba  konania dobrovoľnej  zbierky:  27.10.2021 – 31.12.2021 

 

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

 

 

 

Ing. Šimová uviedla, že bola pozvaná na stretnutie zo siedmakmi, ktorí sa  učili sa o samospráve. 

Žiaci sa informovali na dostavbu štadióna a na fontánu.   

 

 

 

 

 

K bodu 16/ Záver. 

 

 

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

účasť a zasadnutie o 18,45  h ukončil. 

 

 

 

 

Jaromír Jalový                                                                                                       JUDr. Ján Lacko 

  overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

          

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  

  

 

 

 


