
Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, konaného dňa 

30. marca 2022 

__________________________________________________________________________ 

Prítomní:            9 poslancov obecného zastupiteľstva, podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnený:  Roman Vážan, Jaromír Jalový, Ing. Ivor Husár – starosta obce  

 

Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce 

Ing. Milan Pepich  - náčelník OcP Kanianka 

Mgr. Jana Stančeková – riaditeľka ZŠ Kanianka 

Ing. Iveta Lorencová – ekonóm obce 

 

Občania : Helena Pekárová 

 

 

K bodu č. 1/Otvorenie 

           

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva  o 16:00 hod. otvoril  poslanec JUDr. Ján Lacko poverený 

vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva starostom obce Ing. Ivorom Husárom, ktorý sa 

nemohol zasadnutia zúčastniť z dôvodu PN. JUDr. Lacko starostu obce zároveň ospravedlnil. 

Informoval všetkých poslancov, že pozvánku obdržali mailom, rovnako bola zverejnená na 

stránke obce aj na úradnej tabuli. 

Zasadnutie sa uskutočnilo  v jedálničke kultúrneho domu Kanianka. JUDr. Lacko konštatoval, 

že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 13 ods. 4 písm. a 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 

uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa Roman Vážan a Jaromír Jalový zo zdravotných dôvodov. 

JUDr. Lacko predniesol program: 

 

• Otvorenie. 

• Kontrola plnenia uznesení. 

• VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy Kanianka. 

• VZN č. 2/2022 o opatrovateľskej službe. 

• Úprava rozpočtu obce Kanianka č. 4/2021. 

• Schválenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2025, utvorenie 1 volebného 

obvodu a rozsah funkcie starostu obce Kanianka na volebné obdobie 2022-2025. 

• Zrušenie uznesenia o schválení projektu vodozádržné opatrenia. 



• Prejednanie zmluvy a zmluvných podmienok – „Revitalizácia námestia“. 

• Schválenie podmienok OVS na odpredaj obecného bytu č. 10 na ulici Školská 589/9.  

• Schválenie odpredaja nehnuteľností – ulica Agátová. 

• Prejednanie zámeru odpredaja majetku obce. 

• Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre PD Horná Nitra. 

• Nadobudnutie hnuteľného majetku obcou. 

• Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej 

inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.10.2021 so zápisnicou 

o vyradení majetku. 

• Prejednanie návrhu na schválenie riaditeľa Domu kultúry. 

• Správa o činnosti obecnej polície za rok 2021. 

• Správa o ukončených kontrolách. 

• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

• Prejednanie projektu výstavby kompostárne. 

• Rôzne. 

• Diskusia. 

• Záver. 

 

Prihlásil sa poslanec Marcel Kuna s pripomienkou, že v programe nie je bod Schválenie 

odmeny kontrolórovi. Upozornil na to, že sa to schvaľuje každý rok ako následný bod programu 

po prednesení správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

JUDr. Lacko súhlasil s pripomienkou a dodal, že sa to bude riešiť v bode 20. Rôzne.  

 

 

UZNESENIE č. 425/2022           

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 30.03.2022 

 

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

 

 

 

UZNESENIE č. 426/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice t. j.: 

Ing. Roman Linder 

Marcel Kuna 

 

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

  

a 

 

Zapisovateľku 

Darinu Rybárovú 

  

 



 

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení 

 

Správu o plnení uznesení pripravil starosta obce Ing. Ivor Husár a z dôvodu jeho neprítomnosti 

ju predniesol poslanec JUDr. Ján Lacko. 

 
 

UZNESENIE č. 427/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 

 

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

 

 

 

K bodu 3/  VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 

Kanianka  

 

JUDr. Lacko skonštatoval, že takéto VZN sa schvaľuje pravidelne každý rok a tento rok je 

navrhnutý dátum 23. apríla 2022 a vyzval riaditeľku základnej školy Mgr. Stančekovú, aby sa 

k prerokovávanému VZN vyjadrila. 

Mgr. Stančeková oznámila, že aj tento rok sa bude konať zápis do základnej školy bez 

prítomností detí nakoľko je povinná predškolská dochádzka, tak na základe materiálov, ktoré 

materská škola posunie základnej škole podľa toho škola postupuje. Taktiež hovorila o tom, že 

rodičia majú právo podať žiadosť o odklad po starom, teraz sa to nazýva žiadosť o zotrvanie 

v predškolskom zariadení. Informovala o tom, že do základnej školy môžu nastúpiť aj nadané 

deti, ale musia prejsť psychologickým vyšetrením. Termín 23. apríla sme zvolili preto, aby 

pracujúci rodičia nemali problém dostaviť sa na zápis, je to sobota, tak ako aj pominulé roky.    

JUDr. Lacko vyzval poslancov k pripomienkam. Žiadny z prítomných poslancov nemal otázky 

ani pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

sa uznieslo na 

 

VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy Kanianka 

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

 

 

K bodu 4/  VZN č. 2/2022  o opatrovateľskej službe 

 

JUDr. Lacko skonštatoval, že návrh VZN bol poslancom zaslaný. Ďalej informoval o tom, že 

zmyslom prijatia tohto VZN je nebolo celkom v súlade so zákon schvaľovať 

k predchádzajúcemu VZN len prílohu samostatne. To znemená, že sa ruší pôvodné VZN 

o opatrovateľskej službe a schváli sa úplne nové VZN v rátane novej prílohy č. 1, v ktorom je 

rozdiel len v tej prílohe, kde sa mení výška úhrady za opatrovateľskú službu za donášku obeda 

je stanovená na 0,30 Eura, ostatné ustanovenia pôvodného VZN ostávajú nedotknuté. 

 

Obecné zastupiteľstvo  



sa uznieslo na 

 

VZN č. 2/2022  

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

 

 

 

K bodu 5/ Úprava a schválenie rozpočtu obce Kanianka č. 4/2021 

 

JUDr. Lacko vyzval ekonómku obce, aby vysvetlila zmysel tejto úpravy rozpočtu. 

Skonštatoval, že úprava rozpočtu je v kompetencii starostu. V materiáloch, ktoré obdržali sú 

len čísla, tak by poslanci poprosili o pár informácii k tejto úprave. 

Úpravu rozpočtu predniesla a vysvetli Ing. Iveta Lorencova ekonómka obce.    

Kontrolór obce skonštatoval, že takéto úpravy rozpočtu sú v kompetencii starostu a on sa 

k tomu nevyjadrí. 

 

UZNESENIE č. 428/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

úpravu rozpočtu 4/2021, ktorá bola vykonaná v súlade s § 14 odst. 1 Zákona č. 583/2001 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v kompetencii starostu 

 

Príjmy: 

Bežné príjmy  navýšenie o     152 263 

Kapitálové príjmy zníženie o  - 152 263 

Finančné operácie navýšenie o         39 031 

Spolu    navýšenie o       39 031 

Príjmy po úprave celkom     3 557 529 

 

Výdavky: 

Bežné výdavky navýšenie o      59 511 

Kapitálové výdavky navýšenie o                0 

Finanční operácie navýšenie o         4 329 

Spolu    navýšenie o      63 840 

Výdavky po úprave celkom     3 582 337 

  

 

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

    

 

K bodu 6/ Schválenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2025, utvorenie 1 

volebného obvodu a rozsah funkcie starostu obce Kanianka na volebné obdobie 2022-2025 

 

JUDr. Lacko skonštatoval, že schvaľovanie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie, 

ako aj ďalšie uznesenia týkajúce sa volieb 2022 - 2025 vyplýva z toho, že sa blížia voľby a 90 

dní pre voľbami je potrebné prijať tieto uznesenia. Nakoľko ešte nie je jasný presný termín 



volieb, tak po konzultácii zo starostom sa zhodli na tom, že by sa uznesenia mali prijať teraz, 

lebo práce v septembri bude veľa, tak aby sa všetko to stihlo v zákonnej lehote. 

  

 

UZNESENIE č.  429/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u r č u j e 

 

v súlade s § 11 ods. (3) písm. e) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Kanianka na celé volebné 

obdobie 2022-2025 v počte  11 poslancov 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 430/2022   

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u t v á r a 

 

v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné 

obdobie 2022-2025 pre obec Kanianka jeden volebný obvod 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 431/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

u r č u j e 

 

v súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Kanianka na volebné obdobie 2022 

–2025 na plný úväzok , t.j. 100 %. 

 

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

 

 

K bodu 7/ Zrušenie uznesenia o schválení projektu vodozádržné opatrenia  

 

JUDr. Lacko skonštatoval, že sa podávala žiadosť o schválenie projektu na revitalizáciu 

námestia a na časti námestia sa mal vymeniť nepriepustný asfalt za priepustné panely. Pánovi 

Lackovi sa to osobne nepáčilo, nebolo by to pekné z estetického hľadiska. Predpokladá, že 

nenávratný finančný príspevok by sme obdržali ale je otázne či by bol zmysluplne využitý. 

Projekt obnovy námestia sa začal riešili s COOP Jednota Prievidza, ktorý sa odvíja od tejto 

štúdie a preto je potrebné zrušiť uznesenie, ktoré bolo prijaté v minulosti. 

 

 

UZNESENIE č. 432/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

ruší 



 

uznesenie č. 291/2020 zo dňa 19.8.2020, z dôvodu neúmerne dlhej doby procesu 

vyhodnocovania a schvaľovania projektu a zásadnej zmeny finančných podmienok v súvislosti 

s enormným nárastom cien prác a stavebných materiálov. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 433/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

neodporúča 

 

Starostovi obce Kanianka uzavrieť zmluvu medzi obcou Kanianka a  MŽP SR  o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/42, predmet a účel 

zmluvy „Vodozádržné opatrenia v obci Kanianka, prebudovanie nepriepustných plôch na 

priepustné, parkovisko pri OcÚ,“ kód projektu ITMS 2014+: 310021ATR6 výzva kód: 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, operačný program kvalita životného prostredia, fond kohézny, 

prioritná os 2. adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami, investičná priorita 2.1 podpora investícii na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane 

ekosystémových prístupov v celkovej výške investície 139831,73 €  + 1870 € projekt,  z toho 

dotácia 83688,56 €.  

 

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

 

 

 

K bodu 8/ Prejednanie zmluvy a zmluvných podmienok – „Revitalizácia námestia“. 

 

JUDr. Lacko informoval poslancov, že obec vstúpila do rokovaní s COOP Jednota Prievidza. 

Ide o celkovú úpravu priestoru a s ním súvisiacich plôch. Aby mali zákazníci s košíkmi prístup 

až autu, ide o komfort, ako pri veľkých obchodných centrách, z tohto dôvodu sa na tom projekte 

pracuje. 

Boli rôzne zámery, ako nadviazať spoluprácu, nakoniec sa obec rozhodla prenechať príslušnú 

časť  pozemkov podľa projektovej dokumentácia a prenajímať ich za symbolickú cenu. COOP 

Jednota následne na vlastné náklady vybudujú celé parkovacie plochy podľa projektu ktorý je 

schválený. 

Podmienky zmluvy navrhoval JUDr. Lacko.  

Ďalej informoval, že termín dobudovania stavby je do 30.09.2022 v prípade ak to nebude do 

31.12 tak môže obec od zmluvy odstúpiť a COOP Jednota nemá nárok na refundáciu nákladov. 

Ďalej informoval o tom, že aby sa nebrzdili rokovania s dodávateľmi COOP Jednota, je 

potrebné toto uznesenie schváliť čo najskôr. 

Kontrolór skonštatoval, že súhlasí so skutočnosťou, že ide dôvod hodný osobitného zreteľa. 

Poslankyňa Šimová hovorila o tom, že ceny sa menia a netušíme, či sa COOP Jednota zmestí 

do rozpočtu projektu. 

Kontrolór obce vyjadril znepokojenie, čo nastane v prípade ak "rozrýpu" námestie a odídu? 

JUDr. Lacko vysvetlil, že zmluva rieši aj  skutočnosť, že COOP Jednota zrealizuje len časť 

projektu. V takom prípade nebude mať nárok na refundáciu nákladov a obec bude následne 

pokračovať v revitalizácii vo vlastnej réžii. 



Poslanec Kuna sa vyjadril k odseku 3 Návrhu zmluvy. Podľa zmluvy sa COOP jednota má 

starať o toto priestranstvo. Zaujímalo ho, ako sa bude postupovať napríklad v zime, keď sa o to 

priestranstvo nebudú starať  a nebudú v zime robiť pravidelnú údržbu. 

JUDr. Lacko informoval, že pán starosta prisľúbil, že zimnú údržbu bude zabezpečovať obec. 

Poslanec Kuna vyjadril uspokojenie, že toto chcel vedieť, ako to bude s údržbou v zime. 

Pri čítaní uznesenia sa JUDr. Lacko pristavil pri ustanovení § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 

138/1991 Zb, nie c ale e. Obrátil sa na poslanca Kunu s prosbou, aby to opravil. Poslanec Kuna 

to následne opravil s písmena c na e a JUDr. Lacko pokračoval v čítaní uznesenia " písmeno e 

zákona číslo 138/1991". 

 

 

UZNESENIE č. 434/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

schvaľuje 

 

prenechanie časti pozemkov kú. Kanianka, obec Kanianka, okres Prievidza, CKN parc. č.:  

1674/2 zastav. plocha a nádvorie o celkovej výmere 20397 m2, 1674/6 zastav. plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 14871m2, 1674/341 zastav. plocha a nádvorie o celkovej výmere 

1782 m2, 1674/397 zastav. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2545 m2, 1674/399 zastav. 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 473 m2, 1674/789 zastav. plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 278 m2,  a to tých častí, ktoré sú vyznačené na priloženej snímke z mapy 

a prenechávaná výmera  činí cca. 816 m2 do prenájmu za sumu 1€/10 rokov v prospech 

JEDNOTA, s.d. Prievidza, A. Hlinku 439/5, Prievidza, IČO 00169005, a to v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že užívateľ JEDNOTA s.d. 

Prievidza na prenechaných častiach pozemkov zrevitalizuje existujúce parkovacie plochy a to 

v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Martin Jahodník, INPOSTAV,  Horná 

336/17,  Lazany zo dňa 8.3.2022 v cene investičného nákladu financovaného spoločnosťou 

COOP Jednota SD Prievidza cca. 184.156,46 € s tým, že po skončení doby užívania 10 rokov, 

JEDNOTA s.d. investíciu bezodplatne prevedie do majetku obce. 

 

 

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

 

K bodu č. 9/ Schválenie podmienok OVS na odpredaj obecného bytu č. 10 na ulici Školská 

589/9 

 

JUDr. Lacko informoval, že o podrobnostiach sa rozprávalo na pracovnom stretnutí v tom  

zmysle, že obci sa neoplatí byt prevádzkovať, že je lepšie byt odpredať a tak zhodnotiť majetok 

obce. 

Pri čítaní uznesenia sa v bode 2. JUDr. Lacko pozastavil, že kúpna zmluvy musí byť uzatvorená 

podľa Občianskeho zákonníka, na čo sa následne ozval poslanec Kuna, či príslušný § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka zmeníme v uznesení. 

Následne JUDr. Lacko navrhol do uznesenia § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka. V tejto 

podobe bolo následne uznesenie schválené. 

 

UZNESENIE č.  435/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 



1. V súlade so zverejneným zámerom na odpredaj nehnuteľného majetku obce Kanianka na 

základe uznesenia OZ Kanianka č. 396/2021 zo dňa 26.10.2021 odpredaj uvedeného 

nehnuteľného majetku: 

jednoizbový byt č. 10 v bytovom dome s.č. 589 na ulici Školská v Kanianke, vo vchode č. 9 na 

3. podlaží v podiele 1/1 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. CKN č. 1674/313  obchodnou 

verejnou súťažou (ďalej len OVS) za vyvolávaciu cenu 45.000 € (štyridsaťpäťtisíc EUR), 

čo predstavuje minimálnu cenu za predmet OVS s príslušenstvom. 

 

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

obce, podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) na predaj nehnuteľného 

majetku obce a podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 558  a nasl. 

Občianskeho zákonníka.  

 

3. V zmysle čl. 6 ods. 10 bod 10.4. VZN obce Kanianka č. 5/2019 Zásady hospodárenie 

s majetkom obce menovanie členov komisie na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov: 

Peter Hraňo, Jaromír Jalový, Michal Kollár, Milan Kulich, Marcel Kuna, JUDr. Ján Lacko, Ing. 

Roman Linder, Ing. Katarína Šimová, JUDr. Filip Štancel, Ľubica Vidová, Roman Vážan. 

Otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční 4.5.2022  o 16:00 hod. 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Kanianke. 

4. V zmysle čl. 6 ods. 10 bod 10.4. a  VZN obce Kanianka č. 5/2019 menuje za predsedu 

komisie JUDr. Jána Lacku. 

 

Hlasovanie:    Za :       9        Zdržal sa:                            Proti:   
 

 

 

K bodu 10/ Schválenie odpredaja nehnuteľnosti – ulica Agátová 

 

JUDr. Lacko informoval poslancov, že tie štvorbytovky na ulici Agátová nemajú vysporiadané 

pozemky do vlastníctva. V minulosti s obcou družstvo túto záležitosť nedotiahlo. Bývalý 

starosta to odpredával rôzne, ale zastavaný pozemok a manipulačné plochy sa neodpredali. 

Obec vyvinula tlak na obyvateľov bytovky, aby si to vysporiadali. Zatiaľ požiadali obyvatelia 

len z jednej bytovky súpisné číslo 513. Informoval, že zmluva je nachystaná s pôvodnou 

vyhláškou, ktorá stanovovala ceny nehnuteľností. Podľa JUDr. Lacka sú to zanedbateľné sumy, 

ale v zmysle zákona 138 je povinnosťou obce tieto nehnuteľnosti previesť, ak o to obyvatelia 

požiadajú. Túto skutočnosť ani obecné zastupiteľstvo nemusí schvaľovať, ale je lepšie, keď to 

takto prejde. 

 

UZNESENIE č. 436/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. a) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v súlade s VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením 

OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019  odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, 

katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka, 

na LV č. 1614 a to konkrétne:  



• spoluvlastnícky podiel 8941/38360-ín k pozemku CKN parc.č. 1674/307 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 (prislúchajúci k bytu č. 2, vo vchode č. 

5, na 1. poschodí družstevného bytového domu č.s. 513) a 

• spoluvlastnícky podiel 1196/38360-ín k pozemku CKN parc.č. 1674/307 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 (prislúchajúci k nebytovému priestoru 

č. 2 – garáži, vo vchode č. 5, v suteréne družstevného bytového domu č.s. 513), 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov a zároveň kupujúcich, Jána Huléniho, rod. 

Huléniho, nar. 12.11. 1957, r.č. 571112/6861 a manželky Evy Huléniovej, rod. Rolincovej, 

nar. 27.11. 1958, r.č. 586127/6861, obaja trvale bytom Agátová č. 513/5, 972 17 Kanianka, 

obaja občania SR, za kúpnu cenu vo výške 144,69 €, slovom jednostoštyridsaťštyri eur 

a šesťdesiatdeväť centov, ako aj 

• spoluvlastnícky podiel 7796/38360-ín k pozemku CKN parc.č. 1674/307 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 (prislúchajúci k bytu č. 4, vo vchode č. 

5, na 2. poschodí družstevného bytového domu č.s. 513) a 

• spoluvlastnícky podiel 1247/38360-ín k pozemku CKN parc.č. 1674/307 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 (prislúchajúci k nebytovému priestoru 

č. 4 – garáži, vo vchode č. 5, v suteréne družstevného bytového domu č.s. 513), 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov a zároveň kupujúcich, Pavla Strelca, rod. 

Strelca, nar. 24.04. 1976, r.č. 760424/8278 a manželky Martiny Strelcovej, rod. Píšovej, nar. 

17.10. 1976, r.č. 766017/8097, obaja trvale bytom Agátová č. 513/5, 972 17 Kanianka, obaja 

občania SR, za kúpnu cenu vo výške 129,07 €, slovom jednostodvadsaťdeväť eur a sedem 

centov; 

nakoľko žiadatelia písomne listom zo dňa 24.11.2021 č. 6885/2021 a 1.12.2021 č. 7026/2021 

požiadali obec Kanianka, o odpredaj uvedených spoluvlastníckych podielov k zastavanému 

pozemku CKN parc. č. 1674/307, na ktorom je postavený družstevný bytový dom č.s. 513 

a teda v zmysle ust. § 18a ods. 3 Zák. č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, vznikla obci Kanianka povinnosť previesť na 

kupujúcich ako vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome prislúchajúce 

spoluvlastnícke podiely k tomuto zastavanému pozemku. Kúpna cena v celkovej výške 273,76 

€, slovom dvestosedemdesiattri eur a sedemdesiatšesť centov, spolu s nákladmi spojenými 

s vyhotovením kúpnej zmluvy (právne služby) vo výške 120,-€, ako aj nákladmi spojenými so 

zápisom vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným spoluvlastníckym podielom k 

nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (správny poplatok) vo výške 66,-€, t.j. náklady spolu 

v sume 186,-€ (tieto kupujúci znášajú v rovnakom pomere, t.j. každý po 93,-€), budú zo strany 

kupujúcich uhradené obci Kanianka ako predávajúcemu najneskôr do 5 kalendárnych dní od 

podpisu kúpnej zmluvy všetkými jej účastníkmi a to bezhotovostne bankovým prevodom na 

účet predávajúceho.    

 

 

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

 

 

K bodu č. 11/ Prejednanie zámeru odpredaja majetku obce 

 

Rozprava k uzneseniu č. 437/2022 

JUDr. Lacko informoval, že starosta najskôr chcel pozemok odpredať, ale potom sa to 

prehodnotilo, lebo na pozemku sú uložené všetky inžinierke siete. 

Podľa informácii JUDr. Lacka obec chcela, aby si pozemok pani Makranská odkúpila. Najskôr 

súhlasila potom s manželom vycúvali. Majú už stavebné povolenie na stavbu, ale nemajú 

povolenie na prípojky, ale obec im nemôže brániť, aby sa pripojili na IS. 



Poslanec Lacko skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo to môže schváliť len formou vecného 

bremena. Dostanú stavebné povolenie na prípojky a po realizácii prípojok, musia geodeticky 

zamerať v geometrickom pláne uloženie týchto prípojok. Potom sa spraví zameranie a bude sa 

vedieť presná výmera zaťaženého pozemku. Následne poprosil doplniť do uznesenia 

nasledujúcu vetu: "Výmera zaťaženého pozemku bude upresnená v geometrickom pláne, 

ktorým bude zamerané trasovanie vybudovaných IS". 

Prihlásila sa poslankyňa Šimová a upozornila, že meracie zariadenie na vodu má byť 

umiestnené meter za plotom, čo asi spĺňajú, ale Makranskí to majú zboku pozemku, ako sa tam 

niekto dostane, keď to bude chcieť odpísať? 

JUDr. Lacko sa vyjadril, že manželia Makranskí budú musieť požiadať dotknuté strany 

o stanovisko, či si môžu zriadiť prípojky. Uviedol, že je možné, že im to aj nepovolia. Taktiež 

informoval, že zatiaľ nedávali žiadosť o stavebné povolenie na prípojky. Bez súhlasu obce sa 

nepohnú ďalej. Nateraz to musíme schváliť a potom na základe uznesenia bude vypracovaná 

Zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene a potom zaplatia jednorazovú odplatu.  

 

 

UZNESENIE č. 437/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena: Právo uloženia a umiestnenia inžinierskych sietí (voda, 

kanalizácia, elektrina, plyn) na pozemku v zmysle čl. 14 VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia 

s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, na časti parcely 

CKN č. 1674/3 v k.ú. Kanianka, obec Kanianka, okres Prievidza, evidovanej na LV 1,  

v prospech Eva Makranská, Bojnická cesta 593/54, 972 17 Kanianka, za jednorazovú odplatu 

10,- €/m2.  Výmera zaťaženého pozemku bude upresnená v geometrickom pláne, ktorým bude 

zamerané trasovanie vybudovaných IS. 

Žiadateľ znáša všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena.  

 

 

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

 

 

JUDr. Lacko sa vyjadril k uzneseniu 438/2022 nasledovne: Keď je záujem a do zmluvy sa dá, 

že musia pán a pani Magdolenová rešpektovať tie ťarchy, to je zo zákona - kanalizácia, plyn, 

v zmluve na to budú upozornení, že nemôžu stavať, vysádzať stromy, maximálne preliezky pre 

deti tam môžu umiestniť. Je potrebné schváliť cenu. 

Cenu sme konzultovali s Renatou Kotríkovou ako znalcom. Keďže je to zámer odpredaja 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tak nemusí byť cena trhová, aby sa nenavyšovala cena 

predmetu predaja o cenu znaleckého posudku. Oni budú znášať všetky právne poplatky. 

 

 

UZNESENIE č. 438/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a ods. 8 písmeno  e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 

104/2019 zo dňa 5.6.2019, časť  parcely CKN č. 1674/3 v k.ú. Kanianka  o predpokladanej 



výmere 170 m2 v prospech Ing. Ivan Magdolen a Ing. Jana Magdolenová PhD, obaja bytom Na 

Karasiny  za cenu 18 €/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ podal dňa  

15.12.2021 žiadosť o odkúpenie časti obecne parcely a vlastní bezprostredne susediaci 

pozemok, parc. CKN č.. 1674/184, k.ú. Kanianka, pričom inžinierske siete potrebné pre stavbu 

sa nachádzajú na dotknutom pozemku vo vlastníctve obce Kanianka 

Žiadateľ znáša všetky náklady súvisiace s budúcim majetkoprávnym prevodom nehnuteľností 

(právne služby, správne poplatky, náklady na vyhotovenie geometrického plánu). 

 

 

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

 

 

JUDr. Lacko sa vyjadril k uzneseniu č. 439/2022 nasledovne: Je dlhodobo snaha, aby sa 

nehnuteľnosť SRZ odpredala, avšak nebola v minulosti zapísaná samostatne. SRZ na vlastné 

náklady zariadil, aby to bolo samostatne v LV zapísané a podali žiadosť na odkúpenie. 

Dlhodobo to využívajú a starajú sa aj o okolie priehrady a toto je ten osobitný zreteľ, aby s im 

to odpredalo. Schvaľujeme len zámer. 

 

 

UZNESENIE č. 439/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a) ods. 8, písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v 

zmysle VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 

104/2019 zo dňa 5.6.2019: 

nebytový priestor č. orientačné 5A nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.č. 589, ul. 

Bojnická cesta 589, Kanianka, na pozemku parc. č. 1674/313, s podielom priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a pozemku vo výške 

2556/893000 vedenom na LV 1098, k.ú. Kanianka, obec Kanianka, okres Prievidza, v prospech 

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Prievidza, Bottova 5, 971 01 Prievidza, IČO 

00178209306, za cenu 15.000,- € podľa znaleckého posudku č. 12/2022 vypracovaného Ing. 

Jozefom Detkom, zo dňa 7.3.2022. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že organizácia 

užíva nebytové priestory viac rokov, pričom vykonáva verejnoprospešné činnosti starostlivosti 

o životné prostredie a prírodu. 

Žiadateľ znáša všetky náklady súvisiace s budúcim majetkoprávnym prevodom 

nehnuteľností. 

 

 

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

 

 

Ďalším na programe bol návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

OZ schvaľuje žiadosť Antona Bugára, Košovská 330/47, Kanianka o kúpu a vrátenie pozemku, 

pričom v zmysle GP č. 192/2018 zo dňa 25.7.2018 vyhotoveným Ing. Evou Junasovou, 



GEOMAP Prievidza s.r.o. Menovaný žiada od obce odkúpenie novonavrhovaných parciel č. 

49/164 o výmere 98 m2 a 49/161 o výmere 9 m2 z pôvodnej parcely CKN 49/1 vo vlastníctve 

obce Kanianka, všetky k.ú. Kanianka. 

Žiadateľ uvedenú výmeru žiada započítať s bližšie nešpecifikovanou parcelou o výmere 52 m2, 

ktorá v zmysle jeho podania bola jeho rodine v 80-tych rokoch odobratá a finančne 

nevysporiadaná, pričom táto je súčasťou obecnej parcely CKN 49/1. Žiadateľ ďalej uvádza: 

“v konečnom dôsledku by som zaplatil len za 55 m2“ 

 

JUDr. Lacko informoval poslancov, že na pracovnom stretnutí sa touto žiadosťou zaoberali. 

Vyjadril nedôveru v tvrdenie, že právny predchodcovia pána Bugára neobdržali finančné 

vyrovnanie v čase uskutočnenia prevodu za parcelu vo výmere 52m2. Taktiež skonštatoval, že 

je to nezmyslel, nakoľko na predmetnom pozemku je cesta a on si tam robí čo chce. V 90-tych 

rokoch sa realizoval výkup pozemkov, aby sa mohla vybudovať cesta. Hospodárska budova, 

ktorá sa spomína v žiadosť mala byť podľa názoru JUDr. Lacka, už dávno zbúraná, nakoľko 

pozemok, ktorý sa v tom čase vykupoval siaha až pod hospodársku budovu, tá mala byť 

odstránená a pán Bugár chce teraz tú stavbu legalizovať. V tomto prípade, nie je v záujme obce 

vyhovieť týmto žiadostiam. 

 

Poslanci uznesenie neprijali. 

Návrh uznesenia nebol schválený, všetkých 9 poslancov bolo proti. 

 

Poslanec Hraňo navrhol zmenu programu, aby sa ako bod 12. prerokovala správa o činnosti 

obecnej polície.  

 

Zmena programu OZ bola schválená nasledovne: 

• Správa o činnosti obecnej polície za rok 2021 

• Nadobudnutie hnuteľného majetku obcou. 

• Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej 

inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.10.2021 so zápisnicou 

o vyradení majetku. 

• Prejednanie návrhu na schválenie riaditeľa Domu kultúry. 

• Správa o ukončených kontrolách. 

• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

• Prejednanie projektu výstavby kompostárne. 

• Rôzne. 

•   Diskusia. 

•   Záver. 

 

Všetci poslanci so zmenou súhlasili. 

 

 

K bodu č. 12/ Správa o činnosti obecnej polície 

 

Správu prišiel predniesť náčelník OcP Kanianka Ing. Milan Pepich. 

Ešte predtým JUDr. Lacko položil otázku: Pán náčelník ste tu tretí rok, ako hodnotíte stav 

polície, že koľko by bolo optimálne, aby bolo policajtov obci, na tie problémy, ktoré sa 

vyskytujú v obci ? 

Ing. Pepich odpovedal nasledovne: Nepredstavoval som si, že tri roky, ktoré som tu, budem 

jeden a pol roka sám. Je zložité slúžiť a zabezpečovať všetky činnosti v jednej osobe. Od 



decembra sa vyškolil nový policajt, nebolo možné získať hotového policajta, lebo všetci sa 

pýtajú na plat. Tento nový chalan je dravý a snáď ho to osobné ohodnotenie zaujme. 

Ďalšia otázka JUDr. Lacka znela: Aké by bolo optimálne obsadenie OcP Kanianka podľa vášho 

názoru? 

Ing. Pepich odpovedal: Traja policajti by boli optimum, ale aká je reálna šanca, aby sme vedeli 

zohnať ešte jedného. Ideálne zloženie 2 + 1 alebo v tom lepšom  prípade 3 + 1 (pričom + 1 

znamená náčelník). Za január až marec máme 150 priestupkov, to sa nedá ani naplánovať ani 

porovnať s minulým obdobím, keď som pracoval sám. My musíte občanov naučiť, aby 

nepostupovali protiprávne. 

Poslanec Hraňo: Pekne ste to vyčistili na Bojnickej a Školskej ulici. 

Poslanec Kuna: Na Školskej ulici je značka, má to relevantný dôvod ? 

Poslanec Hraňp: Keď chodia do školy a zo školy, aby cesta nebola obmedzená. Je tu málo 

parkovacích miest a niektorý majú veľa áut, tak sa postavia pri školu a čakajú, čo sa stane. Keď 

stihnú odparkovať do 6:00 tak je to v suchu. 

Ing. Pepich: Značkou by sa dalo upraviť, aby tam bolo umožnené státie cez noc, aby autá do 

6:00 mohli parkovať a cez deň by tam bol naďalej zákaz státia a mohli by sa tam vytvoriť a 

spoplatniť parkovacie miesta. 

Poslanec Štancel: Môj postoj je na parkovacie miesta v Kanianke je radikálny. To nie je ľudské 

právo parkovať pred domom alebo vchodom. 

Poslanec Hraňo: Som ochotný dať 100 eur na parkovanie pred vchodom. 

Poslanec Štancel: Niekto je schopný dať aj 500 euro za parkovacie miesto. 

Poslanec Kulich: Bavili sme sa o tom, že budeme mat parkovací dom v budúcnosti. 

Poslanec Štancel: Dalo by sa to zokruhovať pri škole. 

Poslanec Kuna: Dala by sa tam značka s tým časovým obmedzením.  

Poslanec Štancel: Značky máme v obci aké chceme, a dopravná polícia zhodnotí či nie sú proti 

logike. Dodatkové tabule nebude problém osadiť. Teraz tam je 24 hodinový zákazu státia, môžu 

občania len zastaviť. Tie značky tam asi boli kvôli niečomu osadené. 

Poslanec Kuna: Aj tak tam tí ľudia stoja, a dávame im len ponuku, ale keby sa tam v noci stálo, 

tak by to nebol problém. 

V tomto bode JUDr. Lacko usmernil rozpravu otázkou, či má niekto pripomienky k 

prejednávanej správe. 

 

UZNESENIE č. 447/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

berie na vedomie 

 

V zmysle § 26a) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii správu o činnosti obecnej polície 

Kanianka za rok 2021 

 

 

 

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

 

 

 

K bodu č. 13/ Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre PD Horná Nitra. 

 

JUDr. Lacko prezentoval svoj osobný názor schváliť toto uznesenie. Nakoľko PD tieto 

pozemky celé roky využíva, cena nájmu je prijateľná. Nasledovala rozprava. 



Kontrolór obce Krett: Menil sa zákon, neviem ako presne. Pôvodne mali právo na obnovu 

zmluvy, teraz toto právo padlo, tak som si to nenaštudoval. V minulom roku, mohla byť 

normálne vyhlásená súťaž. 

JUDr. Lacko skonštatoval, že by sa tým OZ mohlo zaoberať, ale koľko by sa vysúťažilo ? O 100 

eur viac na rok ? Obvyklé nájomné dáme teraz tomu subjektu, ktorý to teraz využíva. 

 

UZNESENIE č. 440/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schváleného 

uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Kanianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 

Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so sídlom Nedožery-Brezany 972 12, IČO 

00201243, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vložka č. 138/R  

a návrh Nájomnej zmluvy č. 3616/2022 na nájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku, k poľnohospodárskemu využívaniu (k obrábaniu), uzavretú v zmysle 

zákona č. 504/2003 Z.z. a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení na nasledovné 

pozemky – poľnohospodárska pôda o celkovej výmere 104.930,6 m2, za ročný nájom 288,53 € 

na dobu určitú – 15 rokov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že nájomca pozemky 

dlhodobo využíva ako súčasť poľnohospodárskych blokov na poľnohospodársku výrobu: 

 
 

Katastrálne územie:  823520  KANIANKA 

 

Typ CPU Číslo 

parcely 
Kult. LV Výmera 

parcely (m2) 
Podiel vlastníka Výmera podielu vlastníka (m2) Nájom (€) 

 spolu verif. neverif. neidentif. verif. 

(EUR/ha) 
neverif. 

(EUR/ha) 
spolu 

(EUR) 
E 0 397 2 1  1 1 / 1  1.0  0.8  0.2  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 398 2 1  1 1 / 1  1.0  1.0  0.0  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 405 2 2352  3 1 / 2  1.5  1.5  0.0  0.0  35.45  0.50  0.01 
E 0 409 2 2404  5 1 / 4  1.3  0.9  0.4  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 413 2 1223  2 1 / 4  0.5  0.2  0.3  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 414 2 1224  3 1 / 4  0.8  0.3  0.5  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 418 2 834  3 1 / 4  0.8  0.2  0.6  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 441 2 1  5 1 / 1  5.0  0.4  4.6  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 442 2 1607  8 5 / 6  6.7  0.3  6.4  0.0  35.45  0.50  0.00 
E 0 2028/4 2 1 5 755 1 / 1 5 755.0 5 085.4  669.6  0.0  35.45  0.50  18.06 
E 0 2028/5 2 1 5 755 1 / 1 5 755.0 5 241.9  513.1  0.0  35.45  0.50  18.61 
E 0 2028/7 2 1 11 509 1 / 1 11 509.0 10 775.2  733.8  0.0  35.45  0.50  38.24 
C 0 2136 7 2181  801 1 / 1  801.0  800.8  0.2  0.0  21.71  0.50  1.74 
C 0 2169 13 2181 2 482 1 / 1 2 482.0 2 213.6  268.4  0.0  35.45  0.50  7.86 
C 0 2170 14 2181 1 389 1 / 1 1 389.0 1 389.0  0.0  0.0  21.71  0.50  3.02 
C 0 2171 13 2181 4 354 1 / 1 4 354.0 2 841.2 1 512.8  0.0  35.45  0.50  10.15 
C 0 2172 14 2181 2 133 1 / 1 2 133.0 1 419.3  713.7  0.0  21.71  0.50  3.12 
C 0 2200 13 2181 1 986 1 / 1 1 986.0 1 601.2  384.8  0.0  35.45  0.50  5.70 
C 0 2201 14 2181  707 1 / 1  707.0  707.0  0.0  0.0  21.71  0.50  1.53 
C 0 2243 2 2181  56 1 / 1  56.0  13.8  42.2  0.0  35.45  0.50  0.05 
C 0 2246 13 2181 1 803 1 / 1 1 803.0 1 755.4  47.6  0.0  35.45  0.50  6.23 
C 0 2247 2 2181 1 064 1 / 1 1 064.0  309.4  754.6  0.0  35.45  0.50  1.13 
C 0 2287 13 2181 1 780 1 / 1 1 780.0 1 780.0  0.0  0.0  35.45  0.50  6.31 
C 0 2308 14 2181 1 553 1 / 1 1 553.0 1 493.5  59.5  0.0  21.71  0.50  3.25 
C 0 2309 14 2181  69 1 / 1  69.0  44.9  24.1  0.0  21.71  0.50  0.10 
C 0 2310 13 2181 8 551 1 / 1 8 551.0 4 661.9 3 889.1  0.0  35.45  0.50  16.72 
C 0 2312 13 2181 8 392 1 / 1 8 392.0 8 392.0  0.0  0.0  35.45  0.50  29.75 
C 0 2313 14 2181 1 346 1 / 1 1 346.0 1 343.3  2.7  0.0  21.71  0.50  2.92 
C 0 2350 7 2181 4 360 1 / 1 4 360.0 4 355.8  4.2  0.0  21.71  0.50  9.46 
C 0 2356 13 2181 3 387 1 / 1 3 387.0 3 237.8  149.2  0.0  35.45  0.50  11.49 
C 0 2357 14 2181  589 1 / 1  589.0  390.8  198.2  0.0  21.71  0.50  0.86 
C 0 2359 14 2181 1 120 1 / 1 1 120.0 1 120.0  0.0  0.0  21.71  0.50  2.43 
C 0 2432 13 2181 4 088 1 / 1 4 088.0 4 088.0  0.0  0.0  35.45  0.50  14.49 
C 0 2433 14 2181 1 228 1 / 1 1 228.0 1 228.0  0.0  0.0  21.71  0.50  2.67 
C 0 2477 14 2181  842 1 / 1  842.0  833.9  8.1  0.0  21.71  0.50  1.81 
C 0 2492 13 2181 3 207 1 / 1 3 207.0 3 207.0  0.0  0.0  35.45  0.50  11.37 
C 0 2537 14 2181 2 354 1 / 1 2 354.0 2 336.2  17.8  0.0  21.71  0.50  5.07 
C 0 2538 13 2181 5 280 1 / 1 5 280.0 5 233.2  46.8  0.0  35.45  0.50  18.55 
C 0 2539 14 2181 1 150 1 / 1 1 150.0 1 150.0  0.0  0.0  21.71  0.50  2.50 
C 0 2688 14 2181 1 876 1 / 1 1 876.0 1 393.4  482.6  0.0  21.71  0.50  3.05 



C 0 2694/1 7 2181 7 934 1 / 1 7 934.0 7 828.9  105.1  0.0  21.71  0.50  17.00 
C 0 2694/2 7 2181  515 1 / 1  515.0  176.4  338.6  0.0  21.71  0.50  0.40 
C 0 2715 7 2181 2 000 1 / 1 2 000.0 1 967.6  32.4  0.0  21.71  0.50  4.27 
C 0 2760 14 2181 1 228 1 / 1 1 228.0  748.7  479.3  0.0  21.71  0.50  1.65 
C 0 2761/1 13 2181 2 269 1 / 1 2 269.0 1 964.1  304.9  0.0  35.45  0.50  6.98 
Spolu za KÚ: KANIANKA 104 943 104 930.6 93 134.2 11 796.4  0.0  288.53 
 

 

 

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

 

 

K bodu č. 14/ Nadobudnutie hnuteľného majetku obcou. 

 

UZNESENIE č. 441/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

podanie Ing. Bohumíra Deáka, bytom Poruba 232, vo veci možnosti odkúpenia hnuteľného 

majetku v jeho vlastníctve obcou Kanianka, ktorý sa nachádza na časti  parcely CKN č.1674/4  

k.ú. Kanianka. Menovaný okrem iného uviedol: 

„ Čo sa týka možnosti odkúpenia studne, elektrickej prípojky a oplotenia s bránami, celkové 

náklady na ich vybudovanie predstavujú sumu 2.950,- €. Všetko je funkčné, studňa vrátane 

čerpacej techniky“. 

 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 442/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle článku 4, odsek 3, písmeno f ) Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 Zásady 

hospodárenia s majetkom obce objem rozpočtových prostriedkov vo výške 2.000,- € 

z programu 4: Komunikácie, výstavba a rozvoj obce,  podprogramu 3 – výstavba obce, 

z kapitoly 04430 – výstavba obecných garáží, za účelom odkúpenia hnuteľného a nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Ing. Bohumíra Deáka, bytom Poruba 232, do vlastníctva obce Kanianka 

za dohodnutú cenu nasledovne: 

studňa vo výške 1.500,- €, elektrická prípojka vo výške 300,- € a oplotenia s bránami vo výške 

200,- €. Hnuteľný majetok  bude slúžiť pri realizácii stavebného projektu „Garáže Kanianka 2. 

etapa“. 

 

 

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

 

 

K bodu č. 15/ Správa – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

fyzickej inventúry majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.10.2021 so 

zápisnicou o vyradení majetku. 

 

UZNESENIE č. 443/2022 

Obecné zastupiteľstvo 



s c h v a ľ u j e 

 

Správu – inventarizačný zápis hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku fyzickej inventúry 

majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31. 10. 2021 so zápisnicou 

o vyradení majetku. Nevyraďuje sa: 

Inv.č. 172 
Koterec pre 

psov 
1 ks 1 137,09 € 0,00 € Zničený 

Inv.č. 151 
Radiostanica 

Motorola 

Rad. 

1 ks 754,76 € 0,00 € Nefunkčná 

Inv.č. 152 
Radiostanica 

Motorola 

Rad. 
1 ks 821,05 € 0,00 € Nefunkčná 

 

 

 

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

 

 

K bodu č. 16/ Prejednanie návrhu na schválenie riaditeľa Domu kultúry. 

 

Poslanci boli oboznámení s nezákonnou situáciou, že nie je možné podpísať daňové priznanie 

ani iné dokumenty za Dom kultúry, nakoľko nemá štatutára a poslanci plne akceptovali tento 

stav. 

 

UZNESENIE č. 444/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce Kanianka o nezákonnej situácii v dôsledku absencie riaditeľa Domu 

kultúry Kanianka, príspevková organizácia, IČO 42023335 a s tým súvisiace škody, ktoré 

hrozia. 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 445/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

návrh starostu obce Kanianka na vymenovanie riaditeľky Domu kultúry Kanianka príspevková 

organizácia, IČO 42023335 pani Darinu Rybárovú, bytom Záhradná 111/16, Kanianka,  

v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 5 ods. 1 druhá veta 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ku dňu 1.4.2022. 

 

 

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

 

 

 



UZNESENIE č. 446/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

vymenúva  

 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na návrh starostu obce 

Kanianka  za riaditeľku Domu kultúry Kanianka príspevková organizácia, IČO 42023335 pani 

Darinu Rybárovú 4.3.1979, bytom Záhradná 111/16, Kanianka. 

 

 

K bodu č. 17/ Správa o ukončených kontrolách  

 

Správu predniesol Ing. Krett – kontrolór obce. 

 

UZNESENIE č. 448/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

berie na vedomie 

 

správu o ukončených kontrolách 

 

 

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

 

 

K bodu č. 18/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

 

Správu predniesol Ing. Krett – kontrolór obce. Upozornil na to, že v minulosti mala obec 

rezervy vo zverejňovaní dokumentov. V súčasnosti sa zverejňuje dokonca viac ako je potrebné. 

Je si vedomý, že pracovníci, ktorí sú za to zodpovední, nemajú dostatok času toto podrobne 

sledovať. Uviedol, že by bolo dobré vypracovať zoznam dokumentov, ktoré je potrebné 

zverejňovať a kde, alebo by sa mohlo urobiť nejaké rýchle školenie, kde by bolo toto 

vysvetlené. 

 

UZNESENIE č. 449/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke 

berie na vedomie 

 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

 

 

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

 

 

K bodu č. 19/ Prejednanie projektu výstavby kompostárne 

 

JUDr. Lacko skonštatoval, že k tomu nemá potrebné materiály. 

 

 

K bodu č. 20/ Rôzne 

 



JUDr. Lacko informoval, že je kompetencii starostu navrhnúť takého uznesenie o počte 

policajtov OcP Kanianka. 

Kontrolór obce hovoril o tom, že podľa zákona o obecnej polícii obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje počet policajtov formou VZN, a tento počet môže určiť starosta. Zákon je v tomto 

nejednoznačný. Je na OZ, či si tento počet príslušníkov OcP Kanianka zabetónuje a v 

budúcnosti im nejaký pracovník môže chýbať. 

Poslanec Hraňo navrhol, že v budúcnosti je určite možné sa k tomuto problému vrátiť a zmeniť 

to. 

Poslanec Kuna sa opýtal, či neexistuje nejaké VZN, v ktorom je uvedené, že plánovaný počet 

policajtov je šesť, nakoľko v každej správe o činnosti OcP Kanianka je uvedený schválený stav 

6 policajtov. 

Kontrolór obce uviedol, že pravdepodobne existuje ale nie je si istý. 

JUDr. Lacko uviedol, že momentálne nie je možnosť zvyšovať počet príslušníkov OcP, 

nakoľko je toto naviazané na rozpočet. Pri navýšení počtu pracovníkov OcP, by sa musel 

navyšovať a meniť aj rozpočet obce. Momentálne na to nie je priestor. 

 

UZNESENIE č. 450/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle § 4 zákona č. 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 

v platnom znení počet príslušníkov obecnej polície Kanianka v počte dvaja 

 

 

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

 

Ďalším bol návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schváleného 

uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 „Žiadosť o užívanie pôdy“ - nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve obce Kanianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Ing. Martin 

Kočan, ul. Školská 1/6, Kanianka, na účel záhradky a to časť parcely k.ú. Kanianka, parc. CKN 

č. 2038/1 zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 8200 m2. Žiadateľ zakreslil plochu 

v blízkosti PK 29 o rozmeroch 10 x 5m.  

 

JUDr. Lacko uviedol, že na pracovnom stretnutí sa rozoberala žiadosť Martina Kočana, ktorý 

chcel pozemok pri kotolni. Muselo sa preveriť, či v tejto oblasti nie sú nejaké záujmy firmy, 

ktorá spravuje tepelné hospodárstvo. Boli oslovený a vyjadrili sa, že nakoľko pod povrchom 

danej výmery sa nachádza zariadenie na rozvod tepla, nie je možné dodržať ochranné pásmo a 

z toho dôvodu nesúhlasia so zriadením tej záhradky tam. Upozornil na skutočnosť, že OZ musí 

akceptovať túto pripomienku a preto nie je možné schváliť návrh tohto uznesenia. 

 

Poslanci uznesenie neprijali. 

Návrh uznesenia nebol schválený, všetkých 9 poslancov bolo proti. 

 

 



UZNESENIE č. 451/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle  § 9a ods. 9 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v zmysle  VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schváleného 

uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 prenájom  priestorov Denného centra Kanianka, 

nebytový priestor v prízemí budovy na ul. Nová 596/14, Kanianka- nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Kanianka,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Základná 

organizácia dôchodcov na Slovensku v Kanianke za nájomné vo výške 1€/rok. Dôvodom 

hodným osobitného zreteľa je JDS vykonáva neziskovú činnosť v prospech seniorov. Nájomný 

vzťah je obec oprávnená zrušiť, alebo užívanie priestorov obmedziť v prípade plnenia 

povinností v oblasti krízového riadenia, alebo použitia priestorov pre vlastné potreby. 

 

 

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

 

 

UZNESENIE č. 452/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

 

Informácie o 

• Neposkytnutí dotácie na vnútrobloky a odvolanie obce 

• Rozšírenie kapacity vykurovania štiepkov 

• Projekt kompostovisko    

• Rokovanie s Jednotou SD  

• Ponuka sponzorského príspevku na detské ihrisko 

• Situácia s krízou na Ukrajine a o odídencoch v Kanianke 

• cenník za používanie telocvične v ZŠ Kanianka 

• list TSK o finančnej podpore vyhliadkovej veže v Porube 

• návrh na prísediaceho na súde  

• žiadosť Beaty Balážovej, Stará cesta 16, Kanianka o odpustenie dane z ubytovania 

v apartmánoch Kanianka a penzióne Melódia, ktoré bezplatne poskytuje pre občanov 

z Ukrajiny, utekajúcich pred vojnou. 

 

 

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

 

 

 

Na OZ sa dostavila pani Helena Pekárová a informovala poslancov o problémoch, ktoré 

nastávajú so starou požiarnou zbrojnicou, ďalej len „Adame dom“. Hovorila o neporiadku, 

ktorý tam ostal a neprijateľnej činností mladých ľudí s Kanianky, ktorí to tam devastujú. 

Vyjadrila znepokojenie, aby sa tam niekomu niečo nestalo. Poslanci diskutovali a zhodli, že by 

na deň zeme, keď bude obecná brigáda, mohli by si ako poslanci urobiť brigádu na predmetnom 

mieste a vyčistiť to tam. Následne prijali uznesenie. 

 

UZNESENIE č. 453/2022 



Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 

pripomienky a podnety občanov od p. Heleny Pekárovej, upratanie dvora a okolia pri „Adame 

dome“.  

 

 

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

 

 

Prihlásil sa poslanec Kuna a upozornil, že sa na začiatku dohodli, že do sekcie rôzne zariadia 

aj schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi. Následne prijali uznesenie. 

 

UZNESENIE č. 454/2022  

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, hlavnému 

kontrolórovi obce za jeho celoročnú činnosť mesačnú odmenu vo výške 30  % z mesačného 

platu vypočítaného podľa odseku 1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená 

spätne za obdobie  od 1.1.2021  do 31.12.2021 . 

 

 

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

 

 

K bodu č. 21/Diskusia 

 

Nikto sa neprihlásil do diskusie, tak bol tento bod programu ukončení. 

 

 

 

K bodu č. 22/Záver 

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ, JUDr. Lacko poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie o 19,20 h ukončil. 

 

 

 

 

Ing.  Roman Linder                                                                                               Marcel Kuna 

   overovateľ                                                                                                            overovateľ        

          

 

 

                                                                                                    

                                                                Ing. Ivor Husár 

                                                                  starosta obce  


