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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

07. novembra o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce 

                    

Prítomní poslanci OZ : 

Pavol Chovanec, Stanislav Janák,  Anna Jurkovičová, Ondrej Keračík, Jozef Mengler, Ing. 

Vladimír Nemec (dostavil sa o 16:10 hod.), Miroslav Gurín, Ľubomír Pavlík,  Ing. Anton 

Veteška – hl. kontrolór obce 

Ospravedlnený :  Miroslav Hlavatý  

Ostatní prítomní :  občania 

 

1.    Otvorenie zasadnutia. 

         1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2.    Správa audítora – audit účtovnej závierky za rok 2017. 

3.    Predaj časti parcely registra „E“ číslo 331/1 – ostatné plochy v k.ú. Cerová-Lieskové  

       Ivanovi a Renáte Benešovým, bytom Cerová č. 204. 

4.    Opätovná žiadosť Júlie Ďurišovej, bytom Cerová č. 400 o odkúpenie časti parcely  

       registra „C“ číslo 562/24 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Cerová-Lieskové.  

5.    Žiadosť Jaroslava Šupolu, bytom Študentská č. 25,Trnava, o odkúpenie časti  

       parcely registra „E“ číslo 1120 – trvalý trávnatý porast v k.ú. Rozbehy. 

6.    Rôzne     

7.    Diskusia 

8.    Uznesenie a záver 

  

1.   Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

a) Za zapisovateľa bola určená Mgr. Mária Sukupčáková – pracovníčka obecného úradu, za 

overovateľov boli určení Anna Jurkovičová, Ľubomír Pavlík 

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

a) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

O 16:10 hod. sa dostavil na zasadnutie OZ poslanec Ing. Vladimír Nemec. 

 

2.  Správa audítora – audit účtovnej závierky za rok 2017 

Ekonómka obce, pani Hološková, oboznámila poslancov a ostatných prítomných so správou 

nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Obci Cerová a so správou z auditu 

účtovnej závierky. Obecné zastupiteľstvo vzalo správy o audite na vedomie. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 
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3.   Predaj časti parcely registra „E“ číslo 331/1 – ostatné plochy v k.ú. Cerová-Lieskové  

       Ivanovi a Renáte Benešovým, bytom Cerová č. 204 

Starosta obce predložil poslancom geometrický plán č. 129/2018, ktorý vyhotovil GEOTERRA 

s.r.o. Senica. Z predloženého plánu nebolo poslancom jasné, ktoré sú predmetné parcely určené 

na predaj. Manželia Benešoví na zasadnutí neboli prítomní a nemohli poslancom ozrejmiť 

situáciu. Preto sa poslanci rozhodli, že predaj pozastavia a vec preverí na mieste stavebná 

komisia. 

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

 

4.    Opätovná žiadosť Júlie Ďurišovej, bytom Cerová č. 400 o odkúpenie časti parcely  

       registra „C“ číslo 562/24 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Cerová-Lieskové 

 

Júlia Ďurišová podala opätovnú žiadosť o odpredaj časti parcely č. 562/24 – zastavané plochy 

a nádvoria, v k.ú. Cerová-Lieskové. Poslanci opätovnú žiadosť zhodnotili a zhodli sa, že 

pozemok nepredajú. Dôvod : časť tejto parcely môže byť v budúcnosti použitá na vybudovanie 

inžinierskych sietí.  

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

 

5.    Žiadosť Jaroslava Šupolu, bytom Študentská č. 25,Trnava, o odkúpenie časti  

       parcely registra „E“ číslo 1120 – trvalý trávnatý porast v k.ú. Rozbehy. 

 

Poslanci sa vrátili k žiadosti Jaroslava Šupolu, ktorý má záujem o kúpu časti parcely, ktorú majú 

v nájme. Poslanci poverili stavebnú komisiu preskúmať uvedenú žiadosť na mieste. 

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

 

6. Rôzne 

Starosta informoval prítomných o žiadosti Henricha Ravasa – Agrovest, 906 04 Rybky 111 

o odkúpenie vlastníckeho podielu obce. Zo žiadosti nie je jasné, o ktorý pozemok sa presne 

jedná, preto poverili stavebnú komisiu o preverenie žiadosti na mieste. 

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

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Cerová podal žiadosť o mimoriadne navýšenie rozpočtu DHZO 

z dôvodu nutnosti zakúpenia 6 ks pneumatík na cisternové hasičské vozidlo, továrenská značka 

Tatra T-815 6x6. Dôvody žiadosti ozrejmil poslanec p. Janák, ktorý je zároveň predsedom DHZO 

Cerová. Hlavným dôvodom je vysoký vek pneumatík, ich vysoká miera opotrebovania. Pri 

výjazde hrozí nebezpečenstvo roztrhnutia pneumatík, čo môže mať fatálne následky. Zároveň 

uviedol, že je vozidlo z tohto dôvodu ťažšie ovládateľné – šmýka sa na mokrej vozovke. Ďalším 

dôvodom kúpi pneumatík do konca roka 2018 je, že v nasledujúcom roku sa ceny pneumatík 

majú zvyšovať. Poslanci sa zhodli, že žiadosť je opodstatnená. 

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0 
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Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Cerová, Mgr. Peter Mihály, informoval poslancov 

a prítomných o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a 

školských zariadení v  školskom roku  2017 / 2018. Zhodnotil predchádzajúci školský rok a 

informoval o prebiehajúcom školskom roku. Poslanci vzali Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v  školskom roku  2017 / 

2018 na vedomie. 

 

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

 

7. Diskusia  

Vladimír Janák sa informoval na nasledovné : 

- nový spôsob separácie odpadov. Na otázky mu odpovedala pracovníčka obecného úradu, ktorá 

je zodpovedná za zavedenie nového systému separovania v našej obci.  

-  prečo bol zrušený prechod pri obecnom úrade. Otázku zodpovedal starosta a poslanec Pavlík. 

Prechod musel byť zrušený, nakoľko jeho umiestnenie nezodpovedá platným normám 

a predpisom.  

- prečo na facebooku a webovej stránke nie sú tie isté informácie. Na webstránke sa zverejňujú 

úradne dokumenty, je oficiálna. Zatiaľ čo facebookové konto má charakter neoficiálny, slúži na 

uverejňovanie názorov, postrehov a podnetov občanov. 

- z akého dôvodu sa predala cesta pri smetisku skládke, ktorou sa jazdí do Breziny. Bolo to podľa 

neho nesprávne, lebo v budúcnosti, ak sa skládka predá niekomu ďalšiemu, môžu cestu ohradiť 

a tak znemožniť prejazd do Breziny. Otázku zodpovedali poslanci Mengler a Nemec. Pozemky, 

na ktorých cesta leží sú nevysporiadané. Už teraz by teoreticky takáto možnosť mohla nastať, no 

cesty sa ohradzovať nemôžu. 

- ďalej upozornil na nezrovnalosti v programe cintoríny, narazil na chybu v uvedení rokov 

úmrtia. Vec bude posunutá na odstránenie firme, ktorá program rieši. 

 

P. Petrášová sa pýtala ako to bude s príjazdovou cestou na plánované parkovisko. Poslankyňa 

Jurkovičová sa informovala v akom stave je elektronická kronika (elektronizácia je takmer 

ukončená). Pán Pavlík Peter poďakoval poslancom za ich prácu v tomto funkčnom období. 

Poslanec Pavlík poďakoval starostovi za vykonávanie funkcie starostu.  

 

8.  Uznesenia a záver 

 

Uznesenie č. 183 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu nezávislého 

audítora o konsolidujúcej účtovnej jednotke obci Cerová. 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 
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Uznesenie č. 184 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

pozastavuje predaj časti parcely registra KN „E“ č. 331/1 – ostatné plochy v k.ú. Cerová-

Lieskové Ivanovi a Renáte Benešovým, bytom 906 33  Cerová č. 204. Poveruje stavebnú komisiu 

vykonať miestne šetrenie. O odpredaji časti pozemku bude obecné zastupiteľstvo rokovať na 

ďalšom zastupiteľstve. 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 185 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

zamieta predaj časti parcely č. 562/24 – zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Cerová-Lieskové 

Júlii Ďurišovej z dôvodu, že ide o verejné priestranstvo,  pozemok môže byť v budúcnosti 

využiteľný na dobudovanie inžinierskych sietí.  

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 186 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

poveruje stavebnú komisiu vykonať miestne šetrenie na parcele registra „E“ číslo 1120 vo veci 

žiadosti Jaroslava Šupolu o odkúpenie časti parcely. 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 187 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

poveruje stavebnú komisiu vykonať miestne šetrenie ohľadom žiadosti Henricha Ravasa – 

Agrovest v priestoroch farmy v časti Rozbehy. 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 188 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje žiadosť DHZO Cerová o mimoriadne navýšenie rozpočtu DHZO vo výške cca 

4.000,-€ za účelom nákupu 6 ks nových pneumatík na vozidlo TATRA T-815 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 
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Uznesenie č. 189 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a 

školských zariadení v  školskom roku  2017 / 2018 

Hlasovanie : prítomní :  8                     za :    8                    proti :  0          zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník 

              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia :    Anna Jurkovičová   .................... 

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

 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Mária Sukupčáková 

 


