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Zoznam   uznesení   obecného zastupiteľstva Kanianka, konaného 

dňa 13.12. 2021 

 
 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných poslancov: 9 

Ospravedlnený: Ing. Roman Linder 

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

neplatný. 

 

 

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

 

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 

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

     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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 410/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

rozpočet obce Kanianka na roky 2023,2024 

 

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

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 412/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

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

 

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

 

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

 Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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 

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 

 

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

  Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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 

 

 

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

Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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

 

 

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

 Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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 

 

 

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

 Ing. Ivor Husár, starosta obce 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

UZNESENIE č. 418/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

- 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 
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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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

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 

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

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  

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

UZNESENIE č. 421/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

 

plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.422/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

1. Odpoveď na výpoveď z nájmu pozemku Ing. Bohumíra Deáka.  

 

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 „Valachej domu“ 

 

 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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UZNESENIE č.423/2021  

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

 

so skúšobnou prevádzkou váženia odpadu v roku 2021 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 424/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

 

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

 

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

     Ing. Ivor Husár, starosta obce 
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Prijaté všeobecne záväzné nariadenia obce Kanianka, na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Kanianka dňa 13.12.2021 
 

Počet poslancov OZ: 11 

Počet prítomných poslancov:  

Ospravedlnený: Ing. Roman Linder 

 

 

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 

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 6/2021 o miestnych daniach. 

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

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 7/2021 o dani z nehnuteľnosti.  

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

 

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

 

 

 

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 

 

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


