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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

13. decembra 2021 

____________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

                  

Ospravedlnený:  Ing. R. Linder,  

Roman Vážan sa dostavil na OZ, ktoré pred začatím dobrovoľne opustil, nakoľko doklad 

o OTP mal neplatný. 

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

Občania : 1 Ing. Bohumír Deák 

 

V zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 289 z 9.12.2021 boli všetci zúčastnení na OZ vyzvaní, aby sa 

preukázali v akom režime (OTP) sa ktorá osoba nachádza. Použité bolo  skenovacie zariadenie 

v mobile s aplikáciou OverPass, na základe QR kódu. Poslanec Roman Vážan sa preukázal 

písomným dokladom, kde zariadeniu uvádzalo po zoskenované QR kódu, že doklad je neplatný. 

Starosta sa spýtal prítomných poslancov, či ešte niekto má aplikáciu na kontrolu COVID pasov. 

Ing. Katarína Šimová opakovane skenovala doklad predložený poslancom Romanom Vážanom  

s výsledkom neplatný. Poslanec uviedol, že takýto doklad mu prišiel. Starosta mu povedal, že ho 

nevyháňa, ale že si má byť vedomý všetkých právnych dôsledkov, čo zároveň každá zúčastnená 

osoba pred začatím OZ podpisovala v čestnom vyhlásení.  

V zmysle uvedenej vyhlášky boli vykonané preventívne opatrenia, ako aj oznamy na dverách 

rokovacej miestnosti. Poslanec Roman Vážan rokovaciu miestnosť opustil. 

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 15:30 hod. otvoril  starosta obce Ing. Ivor Husár. 

Zasadnutie sa uskutočnilo  v jedálničke kultúrneho domu 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. 

 

 

         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.  

 

1. Otvorenie.  

2. Pripomienky a podnety občanov. 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

5. Návrh VZN č. 6/2021 o miestnych daniach. 

6. Návrh VZN č. 7/2021 o dani z nehnuteľnosti.  

7. Návrh VZN č.   8/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

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

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kanianka na roky 2022,2023,2024. 

9. Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 a nasl. 

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3/2021. 

11. Úprava rozpočtu č. 3/2021 obce Kanianka. 

12. Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Kanianka za školský rok 2020/2021. 

13. Prerokovanie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy Kanianka za školský rok 2020/2021. 

14. Správa o činnosti DHZ. 

15. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

16. Rôzne.  

17. Záver. 

 

UZNESENIE č. 405/2021           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 13.12.2021 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 406/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

Ing. Katarína Šimová 

Peter Hraňo 

 

 

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

  

a poveruje zapisovateľa:  

Dašu Hujovú 

  

 

 

K bodu 2/ Pripomienky a podnety občanov 

 

Ing. Deák obdŕžal výpoveď z nájmu pozemku, do konca budúceho marca ma pozemok vrátiť obci 

pripadne vypratať. V odpovedi na výpoveď uviedol svoje náklady, súvisiace s dotknutým 

pozemkom. Dodržal všetky v zmluvné podmienky, platil nájomné. Pozemok oplotil, udržoval 

v čistote atď. Bývalé vedenie mu malo ponúknuť prípadné odkúpenie. Jeho náklad má byť okolo 

24.000 €,  plus na studňu a elektrickú prípojku.  Má podľa tej výpovede studňu zbúrať? Je tam 

voda, elektrina, chatka je zateplená pripravená na bývanie. Čo ďalej, má to zrovnať so zemou? 

Starosta reagoval: Navrhuje zvolať pracovne stretnutie, na ktorom by sa dohodlo,  o čo má obec 

záujem a čo by sa  preplatilo. Postupujeme podľa UP obce. Nikto nemal pripomienky k tomu, aby 

tam garáže neboli vybudované. 
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Ing. Deák uviedol, že nemá problém výpoveď akceptovať. Nevie si predstaviť dať to do 

pôvodného stavu a kompletne to likvidovať.  

Starosta obce uviedol, že nebudeme všetko likvidovať. Postupujeme podľa zmluvy a legislatívy. 

Netrváme na tom, že treba pozemok uviesť do pôvodného stavu.  

Ing Deák -  podľa jeho vedomosti   nie je pozemok vypriadaný preto ho nemohol odkúpiť. So 

starostom sa dohodli, že najbližší pondelok Ing. Deák zavolá a dohodne si stretnutie so starostom 

a následne poslanci rozhodnú, o ktorý majetok má obec záujem a v akej hodnote. 

 

K  bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Ivor Husár, starosta obce. 

 
 

UZNESENIE č. 407/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

K bodu 4/  VZN č. 5/2021  

 

Starosta obce – oboznámil poslancov s tým, že obec plánuje skúšobnú prevádzku systému váženia 

odpadov a  čipovania nádob. Vysvetlil situáciu so separovaným zberom. V súčasnosti je poplatok 

paušálny na občana a rok, uvažuje v budúcnosti prejsť na poplatok za skutočné množstvo 

vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami. 

Jalový – určite pôjde poplatok za smeti hore, pretože  stúpli energie, pohonné hmoty aj mzdy 

zamestnancov. 

Starosta obce - Reálna cena nákladov za odpad sa pohybuje okolo 50 €, obec náklady na odpad 

dotuje. Obec má otvorený zberný dvor – v streda a v sobotu, kde je jeden zamestnanec. Obec 

nerobí  zvoz odpadu od občanov na zberný dvor, nemá na to ľudí, prostriedky ani kapacity.  

Kuna – nebolo by možné vyvážať nádoby raz za dva týždne ?  

Starosta obce - Pre rodinne domy by to bolo reálne, ale nie pre sídlisko. Toto je reálne riešiť po 

zmene systému zberu odpadu. 

JUDr. Lacko – ktorou cestou sa vybrať ? Jeho názor je, že by sme mali  prejsť na množstevný zber. 

Treba to vyskúšať. Pri dôkladom separovaní nie je čo dať do smetiaka. Cesta budúcnosti je 

očipovať smetné nádoby. Občan zaplatí skutočne za to, čo vyprodukuje. Čim skôr prejdeme na 

tento systém, tým to bude výhodnejšie. Z hľadiska ochrany stojísk, sa musíme tým zamýšľať ako 

ich ochrániť, hlavne na sídlisku. Je nutné vyhľadať priestory na umiestnenie stojísk a pomaly 

pripravovať tak, aby spĺňali normy. Ďalej by bolo dobre zainteresovať občanov,  aby sledovali 

stojisko a nezodpovedných by upozorňovali. 

Starosta – vedela by   stavebná komisia navrhnúť lokality, kde je potrebné prioritne vybudovať 

uzavreté stojiská, a následne harmonogram budovania ďalších stojísk ? 

Kuna – nemôžu sa dať plasty tetrapaky spolu do kontajnera ? Stúpla by separovanosť. 

Starosta – OZV a zberová spoločnosť určujú frekvenciu a počet nádob, podľa tzv. štandardov. 

Vývoz nad rámec harmonogramu musí byť schválená, alebo si ju obec musí zaplatiť.  

Hraňo – napr. vo Vyšehradnom  majú očipované smetiaky. Navrhuje očipovať smetné nádoby 

a odpad vážiť – bude to najspravodlivejšie. 
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Starosta uviedol, že do nákladov na odpad započítavame aj likvidáciu čiernych skládok a konáre 

ktoré nám nezoberú, plus ostatné náklady súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu.  

Hraňo – Má pochybnosti, že občania stojiská ustrážia. Poukázal napríklad na ihrisko s umelou 

trávou na školskom dvore. Už je zdevastované. Nedá sa to ustrážiť.  

Starosta uviedol, že obec má nedostatok stojísk a v prípade budovania prekrytých stojísk bude 

musieť dôjsť k úbytku parkovacích miest, lebo nie je kde tieto stavať. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

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

 

 

K bodu 5/  VZN č. 6/2021  o miestnych daniach 

 

Zmeny vysvetlil starosta obce. V materiáloch sú zvýraznené červenou. Doplnila  sa daň za 

užívanie verejného priestranstva pre nákladné vozidlá na ul. Tehelná, zreálnil sa poplatok za 

verejné priestranstvo pre lunaparky. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 6/2021 o miestnych daniach. 

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

 

 

K bodu 6/ VZN č. 7/2021  o dani z nehnuteľnosti 

 

Starosta obce – zostáva nezmenené.   

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 7/2021 o dani z nehnuteľnosti.  

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

 

 

K bodu 7/ VZN č. 8/2021 VZN č. 8/2021 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 – Mgr. Bielická požiadala o zmenu tarifného pásma ako aj o zvýšenie jednotlivých 

poplatkov. Jedná sa o návrh vedenia MŠ. Dôvodom je nárast ceny potravín a energií. 
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Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 
VZN č. 8/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a 

stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka 
 

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

 

 

K bodu 8/ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Kanianka na roky 

2022,2023,2024  

 

Stanovisko k rozpočtu predniesol hlavný kontrolór. Poslanci stanovisko obdržali. Odporúča 

schváliť na rok 2022 a zobrať na vedomie 2023 a 2024. 

Starosta obce - tlmočil požiadavku Romana Vážana, aby sa vyčlenilo 3.000 € na opravu „Valache 

domu“ z repre fondu. 

Milan Kulich – interpretoval debatu z pracovného rokovania, kde sa s  Romanom Vážanom  zhodli 

na tom, aby sa predali pozemky v novej časti IBV a z tržby sa dobudoval dom sociálnych služieb 

a zabezpečili prostriedky na návrh Romana Vážana. 

Marcel Kuna – požiadal, aby sa čierna kuchyňa  v tomto dome ešte zo 7 rokov zachovala – nie 

odpredať a zbavovať sa toho. 

Starosta – navrhol poslanecky prieskum, treba to pozrieť a čo s tým. Nemá vedomosť, že by 

v uvedenom dome bola čierna kuchyňa. 

Kuna – má to historickú hodnotu aj v kronike to je. 

Vidová – pokiaľ sa pamätá, čierna kuchyňa v tomto dome nie je.  

Starosta – Podľa stanoviska finančnej komisie je návrh na odpredaj, nemá zmysel uvedené budovy 

udržiavať. 

 

 

K bodu 9/ Schválenie rozpočtu obce na roky 2022 a nasl. 

 

Starosta obce - Rozpočet je živý materiál, je tam veľa vecí z eurofondov čo môže aj nemusí vyjsť. 

Prvoradé v budúcom roku je revitalizácia námestia, parkovisko pred potravinami Jednota – 

plynulý  prechod od obchodu až po parkovacie miesto.  

Hlavne investície sú v rozpočte v príjmovej časti na strane 3.  

Informoval, že Firma Swietelsky, ktorá realizovala chodníky na ulici Pod vinicou,  prerobila na 

investícii cca 50 tis € vrátane penalizácie. Sú to  nepríjemné situácie, niektoré boli umelo vyvolané. 

Stavba vyzerá slušne, obec mala na stavbe  stavebný dozor. Stanovený rozpočet na túto stavbu 

neprekročíme. 

JUDr .Lacko – musíme veľmi opatrne uvažovať aký vývoj to z hľadiska cien chytí, čiže je správne 

že investície, ktoré sa plánujú sú zamerané nie z vlastného rozpočtu, ale z eurofondov. Nerád by 

bol, aby sa museli brať úvery na dofinancovanie – musíme sa správať veľmi opatrne 

a z naplánovaných vyberať tie najdôležitejšie. Uprednostnil by to námestie a ak by sa zadarila 

spolupráca s Jednotou, aj toto by sme mohli dotiahnuť do konca. Čo nadniesol Roman Vážan – čo 

za 3.000 € poriešime ? Toto nepokladá za veľmi rozumný názor. Nerieši to terajšiu  situáciu. Do 

budúcna dôjde tak, či tak k likvidácii nehnuteľnosti. Je to v stiesnenom mieste.  

Starosta obce – rokuje o možnosti zateplenia budovy PZ, mal by to byť komunitný projekt na 

ochranu životného prostredia. Vie si predstaviť prednášky prostredníctvom DHZO 

o nebezpečných látkach, alebo využitie hvezdárne na tému svetelný smog a znečistenie atmosféry. 

Ak sa štátny rozpočet bude vyvíjať zle, nebudú môcť byť financie pridelené pre naše združenia 

a športové kluby v schválenej výške rozpočtu. 
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Kollár – čo má DHZO  vyčlenené 7.000 €, tak to je len  na zásahovú činnosť. 

P. Hraňo – navrhol, že by obec mohla odpredať pozemky v jej vlastníctve smerom na Lazany. 

Máme to rozpracované na 80 % , treba vyhlásiť súťaž.  Ďalej navrhol  zo zisku z predaja nadstaviť 

vývarovňu, budú tam byty pre dôchodcov. 

Starosta –    uviedol informáciu, o veľkých úsporách z titulu projektov, ktoré realizujeme cez 

ÚPSVaR, obec zamestnáva ľudí, ktorých neplatí, ale pracujú  v rámci projektov zamestnanosti 

z úradu práce. Jedná sa o 4 osoby. Obec nemá prednostu, jeho prácu si robí sám, čo je tiež úspora. 

 
 

UZNESENIE č. 408/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Kanianka na roky 

2022-2024 a k návrhu programového rozpočtu obce Kanianka na rok 2022 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 409/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

stanovisko finančnej komisie  k pripomienkam Romana Vážana a Ing. Ivora Husára k návrhu rozpočtu na 

rok 2022 

 

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

 

  

UZNESENIE č. 410/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

rozpočet obce Kanianka na roky 2023,2024 

 

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

  

 

UZNESENIE č. 411/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

rozpočet obce Kanianka na rok 2022 

 

 

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

  

 

Starosta obce predložil dokument o zmarenej investícii – podpísaný hlavnou inventarizačnou 

komisiou. Ide o neúspešný projekt, na ktorý sme neobdržali finančné prostriedky z eurofondov. 

Jediná chyba projektu, pre ktorý neprešiel stavebným konaním je, že sa zmenili tepelné normy 

v oblasti hrúbky tepelných materiálov, ale aj požiarnych predpisov. Pri úprave projektu v tejto 

oblasti by bol aktuálny. 
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JUDr. Lacko – projekt je pripravený, možno za 2 roky bude investícia reálna. Prečo by sme to mali 

odpisovať? Momentálne to nie je nákladová položka.  

Ing. Šimová - Tiež by to  neodpisovala. Vždy je lacnejšia oprava projektu, ako robiť nový. 

Odporučenie bolo návrh zamietnuť. 

 
 

 

UZNESENIE č. /2021 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

zaúčtovanie zmarenej investície v celkovej výške 8.280,- € v súlade so zápisnicou o zmarenej investícii 

obce Kanianka podpísanou hlavnou inventarizačnou komisiou 

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

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

Prestávka 17,50 h 

Pokračovanie 17,55 h 

 

K bodu 10/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 

3/2021. 

 

Stanovisko k úprave predložil Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce.  

 
 

 

UZNESENIE č. 412/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce Kanianka č. 3/2021 

 

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

 

  

K bodu 11/ Úprava rozpočtu č. 3/2021 obce Kanianka 
 

 

UZNESENIE č.413 /2021  
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje   
    
úpravu rozpočtu č. 3/2021  
    
Príjmy:    
bežné príjmy navýšenie o 3000,00 

Kapitálové príjmy navýšenie o 0,00 

finančné operácie navýšenie o 0,00 
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spolu   navýšenie o 

 

3000,00 

    

    
Výdavky:    
bežné výdavky navýšenie o 3000,00 

kapitálové výdavky navýšenie o 0,00 

finančné operácie navýšenie o 0,00 

   

spolu   navýšenie o 3000,00 

 

 

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

 

 

 

K bodu 12/ Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Materskej školy Kanianka za školský rok 2020/2021. 

 

Správu poslanci obdržali v materiáloch. Prerokovala ju Rada školy, ktorá nemala k nej žiadne 

pripomienky.  
 

 

UZNESENIE č. 414/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kanianka za školský 

rok 2020/2021. 

 

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

 

 

K bodu 13/ Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Materskej školy Kanianka za školský rok 2020/2021. 

 

Aj túto správu poslanci obdržali vopred, bola prerokovaná na Rade školy a neboli k nej žiadne 

pripomienky. 

 
 

UZNESENIE č. 415/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Kanianka za 

školský rok 2020/2021. 

 

 

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

 

 

K bodu 14/ Správa o činnosti DHZO. 
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Správu poslanci obdržali, nemali k nej žiadne pripomienky. 

 
UZNESENIE č. 416/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti DHZO Kanianka za rok 2021. 

 

 

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

 

 

 

 

K bodu 16/ Rôzne 

 

Projekty  

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že obec sa uchádza o NFP za účelom realizácie projektu na 

Dom kultúry, jedná sa o vybavenie osvetlením, ozvučením, projektorom, stoly a stoličky, 

výmena podlahy v starej sále DK na sídlisku. 
  

UZNESENIE č. 417/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia Domu kultúry v obci Kanianka“ 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (kód výzvy: IROP-PO7-

SC77-2021-75); 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10.530,00 

EUR čo predstavuje min. 5% spolufinancovanie oprávnených výdavkov (suma rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci). 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 210.526,32 EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 

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

 

 

Starosta obce - Cyklistická cestička začína pod priehradou v blízkosti psinca, pokračuje popri 

kanianskom  potoku, šírka cca 4 m. Zhruba 200 m pred napojením na družstevnú asfaltku bude len 

štrk, nakoľko sa jedná o nevysporiadané pozemky v k.ú. Bojnice.  Uviedol, že má informáciu, že 

prostriedky sú takmer vyčerpané, ale cyklotrasy majú byť dotované aj z iných programov. Navrhol 

doplniť uznesenie, aby sme sa uchádzali o tento projekt v rámci ďalších programov a schém. 

Ten istý projekt by mal byť prefinancovaný aj z programu utlm baníctva na hornej Nitre.  

 
UZNESENIE č. 418/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  
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- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej cestičky“ 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 

počte prepravených osôb (kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74), ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 7.610,00 

EUR čo predstavuje min. 5% spolufinancovanie oprávnených výdavkov (suma rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci). 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 152.048,54 EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

- v prípade vyčerpania nenávratného finančného príspevku z uvedeného programu, alebo neúspešnosti 

žiadosti, sa obec uchádza o prostriedky na „Vybudovanie cyklistickej cestičky“ z iných dotačných 

programov a schém. 

 

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

 

Projekt sme mali  pripravený na vývarovňu. Čakali sme dva roky pokiaľ nám schvália   prostriedky 

z PRV, - vývarovňu sme spustili a postavili z našich prostriedkov.  

P. Hraňo – v obecnej vývarovni nemáme zakrytú terasu - nemohli by sme z tohto použiť? 

Starosta obce – nie, lebo už je súťaž ukončená. Poslanci sa dohodli, že sa prefinancuje klub 

dôchodcov, exteriér a interiér, rozbitá podesta so zábradlím a schodiskom pri vstupe. 

 
UZNESENIE č. 419/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum pre seniorov“ 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie 

stratégie CLLD pre program IROP na zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach (kód výzvy: IROP-CLLD-

W965-512-002); 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 950,- €, čo 

predstavuje 5% spolufinancovanie oprávnených výdavkov. Maximálne oprávnené výdavky projektu sú 

19.000,- EUR;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

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

 

 

Starosta obce informoval, že máme pripravené uznesenie z agentúry. Z uvedeného projektu budú 

zakúpené stroje, vybudovaná spevnená plocha a mostová váha. Podmienky na spracovanie 

kuchynského BRO nespĺňame. Jedná sa o kompostovisko nad 100 t, kde by sme zelený odpad 

a konáre finalizovali sami. Kompostovaisko má vzniknúť za plotom zberného dvora. 

 
UZNESENIE č. 420/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu na spracovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu, kód výzvy OPKZP - PO1 – SC111-2019-56 v rámci výzvy o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na zhodnocovanie biologických rozložiteľných komunálnych odpadov  

 



11 

 

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

 

 

 

K bodu 15/ plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

 

Plán práce HK bol zverejnený, poslanci nepožadovali žiadne doplnenie. 

 
 

UZNESENIE č. 421/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

 

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

 

 

 

Starosta obce - Obdržali sme: 

 

Odpoveď na výpoveď z nájmu pozemku Ing. Bohumíra Deáka. Jeho odpoveď bola prečítaná na 

schôdzi poslancov dňa 9.12.2021 a traja poslanci, ktorí sa schôdze nezúčastnili si ju prečítali na 

zastupiteľstve dňa 13.12.2021.  
 

Žiadosť Ing. Gabriely Šimkovej na základe splnomocnenia investora VESPO SK, s.r.o. , za účelom 

vedenia kábla elektrickej energie. Záhradné centrum.  

Je to nereálne, treba rokovať so SSD aby  uvažovali o iných možnostiach. Žiadateľ do žiadosti 

zahrnul parcely, cez ktoré ťahať kábel do budúceho záhradného centra je nereálne. Možné by bolo 

použiť novú RIS na križovatke v IBV, alebo možno by sa dala použiť aj chránička, ktorá tvorí 

prípojku elektriny do zberného dvora vo vlastníctve obce. Je potrebné osloviť aj vlastníkov domov, 

ktorých by sa rozkopávka týkala. Poslanci sa zhodli na tom, že v odpovedi žiadateľovi treba 

odporúčať, aby vhodnú alternatívu prekonzultoval so SSD a požiadal ich o stanovisko k trasovaniu 

a napojeniu kábla.  
 

Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. CKN č. 1674/107 

v k.ú. Kanianka Ing. Jána Huléniho a manželky Evy, Pavla Strelca a manželky Martiny.  
Nakoľko žiadatelia uviedli chybné číslo parcely, je potrebné žiadosť opraviť. Zároveň v zmysle zásad 

nakladania s majetkom obce pripravia podklady pre zavkladovanie a v spolupráci s JUDr. Lackom 

materiály pre OZ náväzne na zákon o vlastníctve bytov. JUDr. Lacko zabezpečí spoločné rokovanie so 

žiadateľmi a vedením obce. Starosta trvá na tom, aby OZ schválilo odpredaj pozemku zastavaného domom, 

kde majú vlastníci predkupné právo.  

 

Žiadosť o umiestnenie trvalého dopravného značenia podanú Ing. Milošom Bitarom v zastúpení 

vlastníkov a užívateľov garáží na ul. Nová, Kanianka  

Navrhol rokovať s dopravným inšpektorátom. Poslanci sa zhodli na tom, že obec požiada 

dopravný inšpektorát Prievidza o stanovisko k spôsobu riešenia situácie. 
 

Žiadosť o užívanie pôdy pri PK-29 podanú Ing., Martinom Kočanom 

Navrhol akceptovať alternatívu na základe odporučenia JUDr. Lacka a to požiadať spoločnosť 

Termming, ktorá spravuje kotolňu o stanovisko k žiadosti. 
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E-mail Jozefa Baláža riaditeľa ZUŠ Bojnice o vytekaní splaškov na Košovskej 27.  

Starosta dal  zastupiteľstvu stanovisko StVPS Prievidza, ktoré prečítal JUDr. Lacko a bolo 

doručené na obec Kanianka v deň konania OZ. V zmysle uvedeného stanoviska sa jedná 

o prípojku kanalizácie k ZUŠ, nejedná sa o verejnú kanalizáciu, údržba a oprava je na ťarchu 

vlastníka budovy, pre ktorú prípojka slúži. JUDr. Lacko vysvetlil odpoveď StVPS po právnej 

stránke, pričom uviedol, že toto nie je záležitosť obce a má si to riešiť vlastník ZUŠ. 
 

Ohlásenie drobnej stavby – prípojka elektriny cez obecný pozemok 1674/3  Evy Makranskej. 

Starosta požiadal OZ, aby určilo cenu ako odplatu za vecné bremeno, aby sa konanie zbytočne 

nenaťahovalo. Upozornil, že v zásadách nakladania s majetkom je uvedené, že je potrebné 

vypracovať znalecky posudok na vecne bremeno. Zároveň poukázal na možnosť, že znalecký 

posudok môže byť omnoho drahší, ako odplata za vecné bremeno. JUDr. Lacko odporučil 

vypracovať zmluvu o budúcej zmluve a odkázať v nej stavebníka na povinnosť uhradiť znalecký 

posudok. O odplate rozhodne OZ, pričom táto nemôže byť menšia ako podľa znaleckého posudku. 
 

 

PD Horná Nitra – písomne odpovedala obci Kanianka, že dotknuté pozemky vezme do nájmu, k dnešnému 

dňu obec neobdržala ani nájomnú  zmluvu, ani dodatok ohľadom dotknutých pozemkov.  

Informácia starostu obce o potrebe zvolenia riaditeľa DK Kanianka, príspevková organizácia. DK 

ma len dvoch zamestnancov. Nemá štatutára.  V súčasnosti starosta plní úlohy štatutára. Chce si 

splniť svoju zákonnú povinnosť a na základe výberového konania navrhnúť riaditeľa. Legislatívne 

to treba dotiahnuť. 

Kuna – môže sa vyhlásiť a prijať až  v júli. 

JUDr. Lacko - Momentálne by to neriešil, pokým to nerobí starostovi problém Navrhol poveriť 

výkonom riadenia referentku. 

Starosta uviedol, že pri s.r.o. pokiaľ do určitej doby nebude zvolený štatutár, s.r.o. sa vymazáva, 

aspoň si myslí, že to tak funguje. Upozornil OZ, aby nenastal obdobný problém. Podľa JUDr. 

Lacka má príspevková organizácia iný režim.  

 

Informácia starostu obce o rokovaniach s Jednotou SD vo veci investícií do parkovacích plôch 

nachádzajúcich sa medzi obecným úradom a potravinami Jednota, ul. SNP. Jedná sa 

o rekonštrukciu a rozšírenie parkovacej plochy a ďalšie stavebné úpravy v zmysle požiadaviek 

Jednoty. Podľa predbežných rokovaní by Jednota zainvestovala do obecného majetku, pokiaľ by 

bolo parkovanie časovo obmedzené a to rampou. Súčasťou diela by mal byť plynulý nájazd od 

Jednoty k parkovisku. Náklad je cca 110 tis plus DPH bez rampy. Poslanci majú záujem s Jednotou 

o tejto investícii rokovať. Zároveň sa zaoberali aj situáciou na parkovisku vo vlastníctve Jednoty 

z bočnej strany popri ZŠ.  

 

Informácia starostu o organizačnej štruktúre obecného úradu. Starosta informoval OZ o platnej 

organizačnej štruktúre OcÚ, v súčasnosti je OcÚ bez prednostu, pribudol referent pre kultúru. 

 

Vo veci ďalšieho zámeru, alebo vynakladania prostriedkov na nehnuteľnosť „Valache dom“ sa 

poslanci dohodli, že si tieto nehnuteľnosti pozrú osobne. 

 

 
 

UZNESENIE č.422/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

1. Odpoveď na výpoveď z nájmu pozemku Ing. Bohumíra Deáka.  
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2. Žiadosť Ing. Gabriely Šimkovej na základe splnomocnenia investora VESPO SK, s.r.o. , za 

účelom vedenia kábla elektrickej energie. 

3. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. CKN č. 1674/107 

v k.ú. Kanianka Ing. Jána Huléniho a manželky Evy, Pavla Strelca a manželky Martiny. 

4. Žiadosť o umiestnenie trvalého dopravného značenia podanú Ing. Milošom Bitarom v zastúpení 

vlastníkov a užívateľov garáží na ul. Nová, Kanianka.  

5. Žiadosť o užívanie pôdy pri PK-29 podanú Ing., Martinom Kočanom. 

6. E-mail Jozefa Baláža riaditeľa ZUŠ Bojnice o vytekaní splaškov na Košovskej 27.  

7. Ohlásenie drobnej stavby – prípojka elektriny cez obecný pozemok 1674/3  Evy Makranskej. 

8. Informáciu starostu obce o potrebe zvolenia riaditeľa DK Kanianka, príspevková organizácia. 

9. Informáciu  starostu obce o rokovaniach s Jednotou SD vo veci investícií do parkovacích plôch 

nachádzajúcich sa medzi obecným úradom  potravinami Jednota, ul. SNP. 

10. Organizačnú štruktúru obecného úradu. 

11. Záujem poslancov o prieskum „Valache domu“ 

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

 

 

Poslanci schválili, že v roku 2021 budú v spolupráci so spoločnosťou Hater Handlová realizovať 

skúšobnú prevádzku váženia odpadov od jednotlivých domácností a identifikáciu 

vyprodukovaného odpadu v hmotnosti podľa jednotlivých producentov vr. Jednotného systému 

poznačovania smetných nádob čipmi. 

 
UZNESENIE č.423/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

 

so skúšobnou prevádzkou váženia odpadu v roku 2021 

 

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

 

 

Ing. Krett – predložil správu o ukončených kontrolách. Zhruba zrekapituloval kontroly, ktoré 

počas roka vykonával. 
 

 

UZNESENIE č. 424/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

 

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

 

 

 

 

Kuna Marcel -  informoval sa, kde sa umiestňovali kanalizačné poklopy? Je to najdrahšie čo na 

trhu je.  

Starosta obce - Je to predovšetkým na hlavnej ceste. Vyberali sa  staré poklopy a dávali sa nové, 

špeciálne, ktoré nie sú nárazmi poškodzované. V rozpočte sa jedná o kapitolu určenú na opravu 
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komunikácií, rozpočet nebol prekročený. Ak chce, dá k dispozícii certifikát od výrobku. Fotky 

a ulice sú zverejnené na starostovom facebooku. 

Kulich nabíjacia stanica na elektromobily. Ak sa bude robiť námestie, mohli by sme o tom 

uvažovať. Starosta obce – mali sme ponuky, ale len by to postavili a obec by musela dať 

k dispozícii dve parkovacie miesta, hradiť elektrinu. Ponuka nebola na rýchlo nabíjačky. 

Starosta obce navrhuje v januári 2022 pracovné stretnutie poslancov. 

 

K bodu 17/ Záver 

 

 

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

účasť a zasadnutie o 19,30 h ukončil. 

 

 

 

 

Ing.  Katarína Šimová                                                                                                Peter Hraňo 

   overovateľ                                                                                                                 overovateľ        

          

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  

  

 

 

 


