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Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Cerová konaného dňa 14.08.2019 

 

 

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019 o určení výšky príspevku na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Cerová bez výhrad. 

 

Hlasovanie: prítomných   6  za   6, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

zamieta žiadosť manželov Ivana a Renáty Benešových, bytom Cerová č. 204, na odpredaj 

parcely č. 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová-Lieskové. Dôvodom zamietnutia 

je skutočnosť, že s predajom pozemku nesúhlasili 3/5 všetkých poslancov. 

Hlasovanie: prítomných   6  za   5, proti  1 , zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj časti parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 705, výmera predávanej časti je 29 m2, 

 

schvaľuje predaj časti parcely E-KN č. 331/1 – ostatná plocha, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 

1447, do výlučného vlastníctva žiadateľa, výmera predávanej časti je 68 m2, 

 

schvaľuje predaj časti parcely E-KN č. 331/1 – ostatná plocha, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 

1447, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2, výmera predávaného podielu je 10 m2 

 

Vladimírovi  Váverkovi, bytom Cerová č. 205. 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva 

v tom , že ide o pozemky bezprostredne susediace so žiadateľovými, pozemky dlhodobo 

užíva a stará sa o ne, žiadanú časť parc. č. 331/1 má oplotenú, pre obec sú pozemky inak 

neupotrebiteľné.  

 

schvaľuje kúpu časti parcely KN C č. 306 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 480, výmera kupovanej časti je 5 m2, od Vladimíra Váverku, bytom Cerová č. 

205 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj časti parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 705, Jane Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava. Výmera 

predávanej časti je 19 m2.  

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva 

v tom , že ide o pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok dlhodobo užíva 

a stará sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný.  

 

schvaľuje kúpu časti parcely C-KN č. 310 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 67, výmera kupovanej časti je 4 m2, od Jany Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 

01  Bratislava. 

 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

schvaľuje  dlhodobý prenájom časti parcely C-KN č. 1749/20 orná pôda o výmere 175 m2 

(vlastnícke parcely E-KN č. 1736/1, 1735/1 vo vlastníctve obce  k. ú. Cerová-Lieskové, 

evidované na LV 1447), Erikovi a Kláre Kocúrikovým, bytom Cerová č. 301. Podmienkou 

realizácie dlhodobého prenájmu je predloženie písomného súhlasu s dlhodobým prenájmom 

manželmi Kocúrikovými od vlastníkov pozemkov bezprostredne susediacich so žiadanými 

pozemkami. Po doručení týchto súhlasov, obecné zastupiteľstvo stanoví výšku a podmienky 

prenájmu. 

Hlasovanie: prítomných   6,  za   6, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

predbežne súhlasí s predajom časti parcely E-KN č. 1120 – trvalý trávny porast, k.ú. Rozbehy, 

časť Sokolské chaty spoločnosti LIV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09  Bratislava, IČO: 

35745401, predpokladaná výmera je 30m2.   

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, 

že na pozemku bude stáť energetické zariadenie. Žiadatelia predložia geometrický plán, ktorý 

určí presnú výmeru predávaného pozemku. 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

predbežne súhlasí s predajom časti  parcely E-KN 1120 v k.ú. Rozbehy, Rudolfovi Grácovi, 

bytom Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice.  
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určuje spôsob predaja: z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, 

že žiadateľ uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa oň, bezprostredne susedí s jeho 

pozemkom, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný. Kupujúci predloží geometrický plán, 

ktorý určí výmeru pozemku na odkúpenie.  

Hlasovanie: prítomných   6,  za   6, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje odpredaj časti parcely E-KN č. 1109/1 o výmere 27 m2, k.ú. Rozbehy – Sokolské 

chaty, Petrovi a Silvii Kvetanovým, bytom Majcichov 526, 919 22 Majcichov a Jurajovi 

Kvetanovi, bytom Študentská 3580/26, 917 01  Trnava.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že vo veci predaja predmetného pozemku boli už minulosti vykonané kroky na zmenu 

vlastníckych pomerov predchádzajúceho vlastníka rekreačnej chaty, pozemok je pre obec 

neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje finančný príspevok Základnej škole s Materskou školou Cerová za veľmi dobré 

výsledky žiakov v predmetových a športových olympiádach vo výške 4.000 €. 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

 

  

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                   starosta obce 

 


