
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa 

konalo 20. júna 2018  
 

 

Uznesenie č. 167 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

za rok 2017. OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ berie 

na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017vo výške 22 173,14 €.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 168 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2018. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 5   Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 169 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu č. 1 rozpočtu na rok 2018. 

 

Hlasovanie: prítomných: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0    

 

Uznesenie č. 170 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok 

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

pre voľby do  Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do    

orgánov trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce  Cerová. 

 

Hlasovanie: prítomných: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0    

 

Uznesenie č. 171 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022. 

 

Hlasovanie: prítomných: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0    

 

Uznesenie č. 172 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predbežný súhlas s odpredajom obecného pozemku  

manželom  Benešovým po vypracovaní geometrického plánu a dohodnutím detailov. Ide o časť 

pozemku č. 174/1 pred domom – s. č. 204 s výmerou cca 15 m2 a časti pozemku 331/8 za časťou 

305/1 s výmerou cca 50 m.2  

 

Hlasovanie: prítomných: 6, Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 1 

 

 



Uznesenie č. 173 

 

Obecné zastupiteľstvo odložilo súhlas s odpredajom obecného pozemku v časti Rozbehy-

Sokolské   chatky p. Jaroslavovi Šupolovi po upresnení detailov. Ide o parcelu č. 1120 cca 280 

m2 k.ú. Rozbehy. 

Hlasovanie: prítomných: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0     

 

Uznesenie č. 174 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného 

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

predpisov v lokalite Sokolské chaty. Osobitným zreteľom sa rozumie fakt, že predmetný 

pozemok je obcou nevyužívaný a v budúcom období sa neplánuje s využívaním daného 

pozemku.  

Kupujúci: Peter Kvetan, rod. Kvetan, bytom Majcichov 526, Silvia Kvetanová, rod. 

Kazimírová, bytom Majcichov 526 a Juraj Kvetan, rod. Kvetan, bytom Študentská 3580/26, 

Trnava,  majitelia chaty, za cenu  5,- € / m2.  Ide o parcelu registra „E“, k.ú. Rozbehy, pozemok 

č. 1109/227  o výmere  27 m2, ktorý je oddelený od obecného pozemku par. č. 1109/1 – Trvalé 

trávnaté porasty, o celkovej výmere 2911 m2, LV 792, na základe geometrického plánu č. 

42/2018, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Fančovič GEODET, 919 06 Naháč 139 dňa 17. 5. 2018. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing. Jána Čerešníka na všetky právne úkony 

spojené s uzavretím kúpno-predajnej zmluvy. 

 

Hlasovanie: prítomných: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0   

 

Uznesenie č. 175 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2 žiadosti ZŠ s MŠ Cerová:  

1. žiadosť o odstupné vo výške 1403,00 €  a  

2. žiadosť o vyplatenie príspevku pri príležitosti dožitia životného jubilea (50. rokov) vo výške   

    1088,00 € zamestnankyniam ZŠ. 

 

Hlasovanie: prítomných: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0   

 

 

 

  

 

 

 Ing. Ján Čerešník 

    starosta obce  


