
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová, 

ktoré sa konalo dňa 15.06.2016 

 

 

Uznesenie č. 64 – 

Obecné zastupiteľstvo v Cerovej konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva ako náhradníci zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

1. Anna Jurkovičová,  

2. Ľubomír Pavlík. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 65 – 

Obecné zastupiteľstvo v Cerovej poveruje poslanca Ing. Jána Čerešníka zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 66 – 

Obecné zastupiteľstvo v Cerovej 

A. Volí predsedu:  

Komisie školstva, kultúry a športu: Ľubomír Pavlík 

Komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Vladimír Nemec 

 

B. Volí členov komisií: 

Komisia školstva, kultúry a športu: predseda - Ľubomír Pavlík 

                                                           Členovia: PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Anna Michalicová,            

                                                                             Ing. Ján Čerešník - poslanec, Ing. Anton Švarc 

               Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda Ing. Vladimír Nemec  

                                                               Členovia: Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák, Anna Jurkovičová 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 67 – 

OZ v Cerovej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015 a  úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č.1/2015 zo dňa 30.12.2015. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 68 – 

OZ v Cerovej schvaľuje záverečný účet obce Cerová a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad a zároveň 

schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 3000 € a jeho použitie na kapitálové výdavky. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

 



Uznesenie č. 69 – 

OZ v Cerovej schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cerová na II. polrok 2016. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 70 – 

OZ v Cerovej schvaľuje VZN obce Cerová č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 71 – 

OZ v Cerovej schvaľuje Štatút obecnej knižnice v Cerovej. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 72 – 

OZ v Cerovej schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti základnej školy v novom 

školskom roku 2016/2017 (na 4 mesiace) vo výške 5 000 €. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 73 – 

OZ v Cerovej schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole s materskou školou na odchodné pre 

zamestnankyňu Jarmilu Oravcovú, ktorá ku dňu 30.06.2016 odchádza do starobného dôchodku v sume 1 307 €. 

Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov, proti  0, zdržali sa 0 

Uznesenie č. 74 – 

OZ v Cerovej schvaľuje v zmysle znaleckého posudku č. 4/2016, vypracovaným Ing, Jozefom Ďuratným výšku 

finančnej náhrady 870 € vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu s uložením a prevádzkovaním 

inžinierskych sietí (elektrická prípojka) cez parcelu registra „E“ parc. č. 1726 o výmere 138 m2 a parcelu registra 

„C“ parc. č. 1749/12 o výmere 66 m2, katastrálneho územia Cerová-Lieskové, evidovaného na LV č. 705 a 147 

v prospech Slovak Telekom, a.s. ako vlastníkovi telekomunikačnej výstavby na pozemku parc. č. 1749/36 podľa 

GP č. 34/2011. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce Ing. Jána Čerešníka ku všetkým právnym 

úkonom súvisiacich s vyhotovením dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 

Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov, proti  0, zdržali sa 1 

 

                                                                                                                             Ing. Ján Čerešník 
                                                                                                                                starosta obce 

 

Zapísal: Pavol Chovanec 

 


