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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

22.03.2023 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce                    

Prítomní poslanci OZ: PaedDr. Božena Malichová, Ing. Vladimír Nemec, Renát Dudek, Ing. 

Rastislav Ďuriš,  Ing. Anton Veteška, Rastislav Petráš,  Pavol Chovanec, Mgr. Barbora 

Krištúfková  

Ospravedlnení poslanci OZ: Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór, PhDr. Pavol Mihály 

Ostatní prítomní: občania 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b. Kontrola uznesení 

2. Protest prokurátora k VZN č. 1/2014 o evidencii, vodení a pohybe psov na území obce 

Cerová 

3. Návrh VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch 

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022 

5. Rôzne  

6. Diskusia. 

7. Uznesenia a záver. 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že je prítomných 8 poslancov z celkových 9, čo znamená, 

že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Začiatok zasadnutia o 17:02 hod. 

      Za zapisovateľa bola určená Alena Romanová – pracovníčka obecného úradu, za 

overovateľov boli určení Pavol Chovanec a Ing. Rastislav Ďuriš.  

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev. 

  

2. Protest prokurátora k VZN č. 1/2014 o evidencii, vodení a pohybe psov na území obce 

Cerová 

     Starosta obce predniesol protest prokurátora k VNZ obce Cerová č. 1/2014 o evidencii, 

vodení a pohybe psov na území obce Cerová. Kde prokuratúra po preskúmaní predmetného 

VZN dospela k záveru, že niektoré časti VZN je potrebné prepracovať v zmysle platnej 

legislatívy a navrhuje obecnému zastupiteľstvu zrušiť predmetné VZN a nahradiť, resp. v čo 

najbližšom možnom termíne novým VZN.    

     Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a zároveň ruší VZN obce Cerová 

č.1/2014  o evidencii, vodení a pohybe psov na území obce Cerová. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 
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3. Návrh VZN č. 1/2023 o nájomných bytoch 

     Starosta predniesol návrh VZN, uviedol, že návrh bol riadne zverejnený obvyklým 

spôsobom na úradnej tabuli a webstránke obce. Počas riadneho pripomienkového konania 

neboli podané žiadne návrhy na doplnenie alebo zmeny. Návrh VZN zohľadňuje a prispôsobuje 

sa záujmom obce a aktuálne platným legislatívnym požiadavkám.  

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2023 o podmienkach prideľovania 

obecných nájomných bytov. 

    Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022 

     Starosta predniesol správu hlavného kontrolóra obce a kontrolnej činnosti za rok 2022. 

Hlavný kontrolór sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo zdravotných 

dôvodov. Správa hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice. Poslanci OZ si ozrejmili 

niektoré kompetencie hlavného kontrolóra obce vzhľadom na jeho náplň okrem predloženej 

správy o jeho činnosti za rok 2022. 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a kontrolnej 

činnosti za rok 2022 bez pripomienok. 

    Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

5. Rôzne 
 

Ďalej poslanec p. Veteška predniesol žiadosť p. Ladislava Kubu o príspevok na organizovanie 

každoročného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční dňa 

8.4.2023 v KD Cerová. Poskytnutá finančná dotácia bude použitá na ocenenie hráčov 

a technické zabezpečenie turnaja. Poslanci so žiadosťou súhlasili a schválili príspevok vo výške 

100€ s podmienkou, že táto čiastka bude vydokladovaná na čo bola použitá. 

 

    Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

Starosta predniesol poslancom OZ problematiku verejného osvetlenia v obci. Na existujúce 

verejné osvetlenie už dnes nie je možné zohnať náhradné halogén-sodíkové výbojky. Preto bude 

potrebné postupne vymieňať za nové LED osvetlenie. Vzhľadom na finančnú záťaž budú 

vymenené postupne aj s ohľadom na rozpočtové možnosti obce. 

 

6. Diskusia 

V rámci diskusie starosta predniesol sťažnosť od občanov obce na výšku poplatkov za odvoz 

komunálneho odpadu. Vzhľadom na náležitosti sťažnosti bolo dohodnuté, že odpoveď na túto 

sťažnosť bude zaslaná občianke, ktorá túto sťažnosť za viacerých občanov v písomnej forme 

doručila na obecný úrad. Počas diskusie bolo odpovedané na viaceré otázky a podnety. Bolo 

podané vysvetlenie, že výška poplatkov je stanovená platným schváleným VZN pre rok 2023. 

Zo strany starostu a poslancov OZ bol daný prísľub, že na najbližšie obdobie sa bude 

prehodnocovať systém vývozu KO a výška poplatkov za tento vývoz. Ďalej počas diskusie bolo 

odpovedané na viaceré podnety a otázky od prítomných občanov, ako napr. osadenie 

„retardérov“ na ulici ku škole, prekrytie priekopy na tejto komunikácii, osadenie zrkadla, 
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oprava zrkadla na ulici Potok, čistenie miestnej komunikácie smerom na skládku komunálneho 

odpadu, návrh premiestnenia zbernej nádoby na sklo z autobusovej zastávky Cerová na iné 

miesto.  

 

7. Uznesenia a záver 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí. Následne sa pristúpilo k prijatiu uznesení a hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 1/2023 

     Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a zároveň ruší VZN obce Cerová 

č.1/2014  o evidencii, vodení a pohybe psov na území obce Cerová. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 2/2023 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2023 o podmienkach prideľovania 

obecných nájomných bytov. 

    Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 3/2023 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce a kontrolnej 

činnosti za rok 2022 bez pripomienok. 

    Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 4/2023 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 100€ na organizovanie 

stolnotenisového turnaja p. Ladislavovi Kubovi. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Pavol Chovanec                     ............................ 

                Ing. Rastislav Ďuriš                ............................ 

 

Zapísala : Alena Romanová 


