
  Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 22.06.2022 

Uznesenie č. 5/2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce za rok 2021 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtu obce za rok 2021 v sume 63 814,14 

€. 

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k zmene č. 1 rozpočtu 

obce pre rok 2022. 

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce pre rok 2022 s dodatkom: 

V časti kapitálové výdavky sa ruší názov „Projektová dokumentácia-obecná kanalizácia 

a ČOV“ a nahrádza sa názvom „Štúdia realizovateľnosti vybudovania kanalizácie a ČOV“ 

Bežné výdavky kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 0921, ekonomická klasifikácia 641006 – 

príspevok na reprezentáciu školy na majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej  600,- € 

Kapitálové výdavky kód zdroja 41, funkčná klasifikácia 111, ekonomická klasifikácia 716 – 

štúdia realizovateľnosti vybudovania kanalizácia a ČOV - 600,- € (pozn. úprava po zmene 

znamená, že z pôvodných 5 000,- € bolo vyčlenených 4 400,- €) 

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 

 



Uznesenie č. 9/2022 

 

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o predaj časti novovytvorenej parcely žiadateľom 

Markovi Holáskovi, bytom Cerová 118 a Hane Holáskovej, bytom Cerová 344. Predložený GP 

č. 26/2021, ktorý vyhotovila GEOTERRA s.r.o., Kolónia 1484/78, 905 01 Senica a úradne 

overený Okresným úradom Senica, katastrálny odbor, zo dňa 29.11.2021 pod č. G1-963/2021, 

presne určil výmeru žiadaného pozemku – jedná sa o novovzniknutú parcelu, vo vlastníctve 

Obce Cerová, č. 562/25 – zastavaná plocha a nádvorie, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, 

LV č. 705, o výmere 134 m2, ktorá bola na základe spomínaného geometrického plánu 

odčlenená z parc. č. 562/24 – zastavaná plocha a nádvorie, registra C KN, k.ú. Cerová-

Lieskové, LV č. 705, o celkovej výmere 2315 m2. Poslanci spôsob predaja určili 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 predmetná časť slúži ako 

prístup na pozemok a dvor žiadateľom, o pozemok sa dlhodobo starajú a využívajú ho. 

Pozemok pre obec je neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať. OZ stanovilo 

predajnú cenu 5,-€/m2, s dodatkom, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv 

hradia žiadatelia.  Zároveň poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom 

vlastníckych práv. Prevod vlastníckych pomerov musí byť uskutočnený do jedného roka od 

schválenia OZ, t.j. do 6/2023, inak schválené uznesenie o predaji bude neplatné. 

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                                                                                                 starosta obce Cerová 


