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Zápisnica 

zapísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

20. júna 2018 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

 

Prítomní:  Ing. Ján Čerešník –  starosta obce 

                  Ing. Anton Veteška –  hlavný kontrolór obce 

 

Prítomní poslanci OZ: 

Miroslav Hlavatý (odchod 19,05 h), Pavol Chovanec, Ondrej Keračík,  Jozef Mengler,  Ing. 

Vladimír Nemec (príchod: 17,42 h), Ľubomír Pavlík,  

Neprítomní poslanci OZ (ospravedlnení): Miroslav Gurín, Stanislav Janák, Anna 

Jurkovičová, 

Ostatní prítomní:  občania 

Program OZ: 

1.    Otvorenie zasadnutia 

       1.1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

3.   Záverečný účet obce za rok 2017 

4.   Úprava č. 1 rozpočtu na rok 2018 

5.   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 

6.   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Cerová 

7.   Odpredaj pozemkov 

8.   Rôzne 

9.   Diskusia 

10. Uznesenie a záver 

  

1.  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

1.1 Za zapisovateľa bola určená Mgr. Lenka Masaryková – pracovníčka obecného úradu,   

      za overovateľov boli určení P. Chovanec – zástupca starostu a Ľ. Pavlík 

Hlavný kontrolór obce navrhol doplniť do bodov programu OZ plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a doplniť kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ. 

Nový program OZ znie nasledovne: 

1.    Otvorenie zasadnutia 

       1.1.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznesení 

2.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

3.   Záverečný účet obce za rok 2017 



2 
 

4.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

5.   Úprava č. 1 rozpočtu na rok 2018 

6.   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 

7.   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Cerová 

8.   Odpredaj pozemkov 

9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Uznesenie a záver 

 

 

Hlasovanie o programe: prítomných: 5, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

OZ sa oboznámilo so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017 

a berie toto stanovisko na vedomie. 

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

 

3.   Záverečný účet obce za rok 2017 

 

OZ sa oboznámilo so záverečným účtom za rok 2017. OZ schvaľuje záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ berie na vedomie schodok rozpočtového 

hospodárenia vo výške 22 173,14 €. 

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

 

4.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

 

OZ sa oboznámilo a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 

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

 

5.   Úprava č. 1 rozpočtu na rok 2018 

 

Starosta oboznámil prítomných s úpravou rozpočtu na rok 2018. OZ schválilo úpravu č.1 

rozpočtu na rok 2018 

 

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

 

6.   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 
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Podľa tohto VZN je určené jedno miesto na umiestňovanie volebných plagátov – verejná 

tabuľa na autobusovej zastávke v časti Cerová. OZ schválilo návrh VZN č. 1/2018. 

 

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

 

7.   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Cerová (KPSS) 

 

KPSS ako záväzný dokument  bol spracovaný v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a špecifikuje smerovanie obce v oblasti sociálneho rozvoja na roky 2018-2022. 

OZ schválilo komunitný plán sociálnych služieb Obce Cerová. 

 

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

 

17,42 h – príchod poslanca Ing. V. Nemca 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.  Odpredaj pozemkov 

    a)  Poslanci OZ schválili  predbežných súhlas s odpredajom obecného pozemku  manželom   

         Benešovým po vypracovaní geometrického plánu.  

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

 

   b)   Poslanci OZ odložili súhlas s odpredajom obecného pozemku v časti Rozbehy-Sokolské    

         chatky p. Jaroslavovi Šupolovi (280 m2) po upresnení detailov.  

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

 

   c)   Manželom Kvetanovým  bol schválený odpredaj obecného pozemku v časti Rozbehy- 

         Sokolské chatky: 21 m2  za cenu 5,00 €/m2 

         Poslanci OZ zároveň poverili 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   

 

9.   Rôzne 

 

V nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania (odpredaj pozemkov) poslanec Ľ. Pavlík 

navrhol prijať VZN/smernicu ohľadom cien odpredaja pozemkov, ktorá by uľahčila 

rozhodovanie konečnej ceny odpredaja. 

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Mgr. I. Pavlíkovej a D. Oravca o zrekonštruovanie 

(poslednej) priekopy v časti Rozbehy – smer Bojková. Poslanci OZ sa dohodli, že na žiadosť 

odpovie starosta obce v zmysle potreby individuálnych úprav a drobných zásahov na údržbu zo 

strany občanov – majiteľov blízkych nehnuteľností a pozemkov, keďže predmetná vec 

nevyžaduje urgentný zásah a rekonštrukcia priekop je v pláne počas  celého roka. 

 

Starosta informoval prítomných o prebiehajúcej rekonštrukcii Domu smútku – výmena dlažby, 

ďalej o zmene separovaného zberu, kde nie sú ešte dohodnuté detaily, a ktorý by mal začať 
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v našej obci od 01. júla 2018, o dokončení rekonštrukcie Kultúrneho domu – brúsenie parkiet 

a zavedenie umývačky riadu. 

Zároveň spomenul 2 žiadosti zo ZŠ – žiadosť o odstupné vo výške 1403,00 €  a vyplatenie 

príspevku pri príležitosti dožitia životného jubilea (50. rokov) vo výške 1088,00 €. Riaditeľ ZŠ 

s MŠ Cerová p. Mgr. P. Mihály pri tejto príležitosti pripomenul, že ide o nárokovateľné časti 

vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy. 

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

 

V súvislosti s potrebami ZŠ a MŠ Cerová starosta spomenul najnovší problém – urgentná 

potreba výmeny elektrickej rúry (terajšia bola vyrobená ešte v r. 1966), s čím súvisí aj potreba 

vypracovania projektu/harmonogramu celkovej obnovy/výmeny zariadenia školskej kuchyne 

a jedálne. (Predbežná odhadovaná investícia: 2000,00 €). 

 

10.   Diskusia 

 

Poslanec Ľ. Pavlík sa informoval na situáciu ohľadom plánovanej spevnenej plochy, ktorej 

realizácia by vyžadovala zmenu územného plánu, ktorá je však veľmi zdĺhavá (6 mes. až 1 rok).  

- Maľovanie prechodov cez cestu – na autobusovej zastávke musí zabezpečiť obec (cez 

Technické služby Senica, príp. inú oprávnenú osobu), 

- Čistenie Potoka – vlastníkom je síce obec ale v správe má daný potok Povodie Moravy, 

treba žiadať ich zastúpenie v Malackách, je to však zdĺhavé, naďalej bude treba čistiť 

individuálne a podľa potreby. 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Cerová Mgr. P. Mihály pozval všetkých prítomných na „Školský Juniáles“, 

ktorý sa uskutoční 22. júna 2018 a bude spojený so slávnostným otvorením novovybudovaného 

altánku v priestoroch ZŠ. Takisto všetkých pozval na ukončenie školského roka 29. júna 2018. 

 

Pán V. Janák v ďaľšej diskusii ocenil zlepšenie signálu mobilného operátora Orange (vďaka 

sprevádzkovaniu vykrývača tohto operátora na budove ZŠ zhruba od 15. júna 2018). Pýtal sa 

na zverejnené faktúry za pohostinstvo (urgentná rekonštrukcia WC vo februári 2018), výstavbu 

novej bytovky – vybavujú sa stavebné povolenia a projekt kanalizácie – poslanci diskutovali 

o dvoch možnostiach: tlakovej  a gravitačnej kanalizácii. Pre našu obec by bola vhodnejšia 

gravitačná, tá je však najdrahšia (je však bezúdržbová). 

Ďalej sa spomínalo otvorenie priestorov pohostinstva – prebiehajú stavebné úpravy. 

Informačný systém – cintoríny v súvislosti s novou legislatívou „GDPR“ vymazal osobné 

údaje, ktoré do mája 2018, odkedy platí nová legislatíva, obsahoval na ľahšiu a rýchlejšiu v 

evidencii hrobových miest. 

 

Pán P. Pavlík poukázal na nízku účasť na zasadnutí OZ zo strany občanov, vyjadril 

nespokojnosť s rekonštrukciou DS, s prácou poslanov a pomalým zavádzaním zmien 

a potrebných opatrení (tabuľky pri detskom ihrisku na Lieskovom pri Zvonici) atď. 

Na to mu oponoval poslanec Ľ. Pavlík, že počas organizovania ankety v decembri 2017 občania 

neprejavili veľký záujem vyjadrovať sa k záležitostiam rozvoja obce a jej ďalšieho smerovania 

(napr. efektívnejšie využitie bývalej budovy MŠ- „Ceratex“). 

 

19,05 h odchod poslanca M. Hlavatého 
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11. Uznesenia a záver 

Po prečítaní a schválení uznesení starosta poďakoval prítomným za účasť a pozornosť. 

 

 

 

 

 

 

     ....................................... 

Ing. Ján Čerešník 

              starosta obce 

 

 

 

 

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

                Ľubomír Pavlík               ........................... 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Lenka Masaryková 


