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Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Cerová konaného dňa 19.06.2019 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Cerová na II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: prítomných  9,  za  9, proti   0, zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje odpredaj parcely č. 1727/14 – zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 48 m2 

a novovzniknutej parcely č. 1727/20- zastavané plochy a nádvoria, o výmere 247 m2 v k.ú 

Rozbehy, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely č. 1591/1, druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria, registra KN E, k.ú. Rozbehy, podľa geometrického plánu 070/2018 

vydaného dňa 02.10.2018 Ľubomírom Fašankom, spoločnosti Henrich Ravas – Agrovest, 906 

04  Rybky 111, IČO : 33516243. 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 skutočnosť, že  novovzniknuté parcely žiadateľ dlhodobo užíva, na 

pozemku je postavená budova vo vlastníctve žiadateľa. Pre obec je pozemok inak 

neupotrebiteľný. Predajnú cenu stanovuje vo výške 5,- €/1 m2. Celková predajná cena 1.475,- 

€. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na všetky právne úkony spojené s prevodom 

vlastníckych práv. 

 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu pozemkov na 

základe zámennej zmluvy medzi Obcou Cerová a Františkom Kanichom, bytom Plavecký 

Mikuláš 361 nasledovne : 

A) Obec Cerová prevedie zámenou na Františka Kanicha vlastnícke právo k pozemku 

parcely registra „E“ parc. č. 1384 – trvalé trávnaté porasty o výmere 10.564 m2 

zapísanej na LV č. 792, pre okres Senica, Obec Cerová, katastrálne územie Rozbehy 

a zároveň 

B) František Kanich prevedie zámenou na Obec Cerová vlastnícke právo k pozemkom 

parcely registra „C“ parc. č. 16/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 27 m2  a parc. 

č. 16/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 496 m2 zapísaných na LV č. 11, pre 

okres Senica, obec Cerová, k. ú. Rozbehy 
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a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že na 

pozemku parc.č. 16/1 a 16/2 stojí stavba vo vlastníctve obce Cerová. Parcelu č. 1384 obec 

v súčasnosti nevyužíva a ani ju neplánuje v budúcnosti využívať.  Prevod vlastníctva sa vykoná 

na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za pozemok s rozdielnou výmerou 

v prospech Obce Cerová. Zamieňa sa so súhlasom záujemcu a prevod bude realizovaný 

bezodplatne. Zámennú zmluvu vypracuje a návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá Obec 

Cerová. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na všetky právne úkony spojené 

s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných    9,  za  8,  proti  0, zdržali sa 1 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

ruší uznesenie č. 7/2019 zo dňa 13.02.2019. 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

schvaľuje  výstavbu nájomných bytov na základe dopytu občanov. 

 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje pre Poľovnícke združenie Cerová finančnú dotáciu vo výške 500,-€  na úhradu 

nákladov spojených s vydaním knižnej publikácie k 70. výročiu organizovaného poľovníctva 

v obci Cerová za dodržania podmienky : uviesť v publikácii informáciu, že bola vydaná za 

finančnej podpory Obce Cerová. 

 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  

 

Uznesenie č. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

poveruje starostu obce dať vypracovať odborný posudok na statiku budovy materskej školy za 

účelom rozšírenia kapacity materskej školy. 

Termín : do  14.08.2019 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  
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Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

poveruje stavebnú komisiu pri OZ Cerová podať stanovisko k žiadostiam o odpredaj 

pozemkov, ktoré boli doručené Rudolfom Grácom, spoločnosťou Liv Epi, posúdiť možnosti 

rozšírenia cesty na Rozbehoch – na kopaniciach pri Kanichoch. 

Termín : do 15.07.2019 

 

Hlasovanie: prítomných   9,  za   9, proti  0, zdržali sa  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník, v. r. 

              starosta obce 

 

 


