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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

17.04.2019 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce 

                   Ing. Anton Veteška – hlavný kontrolór obce 

Prítomní poslanci OZ : Ing. Vladimír Nemec, Ing. Anton Švarc, Mgr. Art. Mário Harnúšek, 

Pavol Chovanec, Jana Daniel, Stanislav Janák, Jozef Mengler, PaedDr. Božena Malichová, 

Ľubomír Pavlík 

Ospravedlnení:  - 

Ostatní prítomní :  občania 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

                  1.2  Kontrola uznesení. 

      2.   Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Cerová za rok 2018. 

3.   Záverečný účet za rok 2018. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie.  

5. Predaj časti parcely registra KN E č. 331/1 – ostatná plocha v k.ú. Cerová-Lieskové 

manželom Benešovým, bytom Cerová č. 204. 

6. Rôzne. 

7. Diskusia. 

8. Uznesenia a záver. 

  

1.   Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Následne poslancom tlmočil žiadosť pani Krištúfkovej, kandidátky na funkciu 

hlavného kontrolóra, aby sa voľba hlavného kontrolóra konala na začiatku zasadnutia z dôvodu 

jej pracovnej vyťaženosti. S úpravou programu obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 

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

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

overovateľov boli určení Ing. Anton Švarc, Jozef Mengler 

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

Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev. Zo dňa 13.02.2019 sú 

v riešení uznesenie č. 5/2019 : odpredaj časti pozemku na Rozbehoch (parcela registra KN E 

1591/1) Henrichovi Ravasovi – Agrovest,  

Uznesenie č. 6/2019 : predaj časti parcely registra E č. 1120 v k.ú. Rozbehy súrodencom 

Šupolovým – nepredložili geometrický plán, 

Uznesenie č. 7/2019 : odpredaj pozemkov evidovaných na LV č. 798 v k.ú. Cerová-Lieskové – 

rieši sa legislatívny rámec odpredaja,  

Uznesenie č. 8/2019 :stanovenie predajnej ceny za časť parcely registra E č. 331/1 manželom 

Benešovým – cena bude stanovená dnes,  
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Uznesenie č. 9/2019 : opätovné preverenie skutočností ohľadom žiadosti manželov Benešových 

o odpredaj pozemku pred rodinným domom s.č. 204 – zasadnutie stavebnej komisie je 

naplánované na 29.04.2019 o 18,00 hod., 

Uznesenie č. 10/2019 : zámena pozemkov s Františkom Kanichom – zámena pozemku registra 

KN E č. 1384 za pozemok registra C č. 16/1 a 16/2 – nakoľko obecný pozemok je v extraviláne, 

je nutné osloviť špecializovaného znalca.  

 

2.  Voľba hlavného kontrolóra obce Cerová na funkčné obdobie 01.05.2019 – 30.04.2025  

     Starosta oznámil poslancom, že na základne zverejnenej voľby hlavného kontrolóra sa 

prihlásili Mgr. Barbora Krištúfková a Mgr. Štefan Huťťa. Prihlášky boli prijaté v stanovenej 

lehote podľa vyhlásenej výzvy. Obálky boli otvárané dňa 15.04.2019. Komisia v zložení 

starosta obce, poslanci OZ Ing. Anton Švarc, Ľubomír Pavlík a Pavol Chovanec, otvorili obálky, 

skontrolovali ich obsah a porovnali s požiadavkami zverejnenými vo výzve. Po kontrole 

skonštatovali, že obaja uchádzači splnili stanovené požiadavky a zaregistrovali oboch 

prihlásených. Slovo dostala prítomná kandidátka Mgr. Krištúfková, ktorá prezentovala svoje 

pracovné skúsenosti, terajšiu prácu (majiteľka obchodu s farmárskymi produktami) hodnoty, 

ktoré vyznáva a svoje odhodlanie funkciu hlavného kontrolóra obce vykonávať zodpovedne 

a svoju snahu o napredovanie našej obce. Následne odpovedala na otázky prítomných občanov. 

Nakoľko druhý kandidát sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť, starosta ho predstavil 

prostredníctvom predloženého životopisu. Informoval o dosiahnutom vzdelaní a pracovných 

pozíciách, ktoré vykonával (bývalý starosta obce Radošovce, prednosta Obvodného úradu 

Senica). V súčasnosti je poberateľom predčasného starobného dôchodku. Po predstavení 

kandidátov starosta informoval prítomných, že hlavný kontrolór musí byť zvolený 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, voľba prebehne tajne zakrúžkovaním poradového 

čísla kandidáta a vhodením do prenosnej urny. Na úpravu hlasovacích lístkov bola pripravená 

plenta. Starosta následne otvoril prenosnú urnu, aby sa poslanci presvedčili, že v nej nie je 

žiadny obsah. Poslanci pristúpili k samotnej voľbe. Po odvolení všetkých poslancov boli 

hlasovacie lístky vysypané na stôl. Starosta poveril zapisovateľku spočítaním hlasov. 

Zapisovateľka oznámila, že kandidát č. 1 Mgr. Štefan Huťťa získal 5 hlasov a kandidátka č. 2 

Mgr. Barbora Krištúfková získala 4 hlasy. Starosta poďakoval končiacemu hlavnému 

kontrolórovi za jeho doterajšiu činnosť a zaželal mu veľa pracovných a osobných úspechov.  

 

3.    Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Cerová za rok 2018 

     Hlavný kontrolór predniesol svoju správu k záverečnému účtu, zhodnotil v nej hospodárenie 

obce v roku 2018. Informoval o schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 

21.069,72 €. Navrhol obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. Aby sa 

predišlo rôznym špekuláciám, starosta obce a ekonómka informovali prítomných, čo znamená, 

že výsledok hospodárenia je schodok. Tento schodok bol vykrytý zo zostatku fin. prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov. Neznamená to, že obec nemá peniaze, ku koncu roka 2018 bolo 

reálne na bankovom účte obce cca 260 tis.€. Správa a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu tvorí prílohu zápisnice. 

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

 

4.    Záverečný účet za rok 2018 

     Záverečný účet bol zverejnený v zákonnej lehote 15 dní pred jeho schválením obecným 

zastupiteľstvom. Voči záverečnému účtu neboli prijaté žiadne námietky, pozmeňujúce návrhy. 

Voči záverečnému účtu nemali výhrady ani poslanci.  
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Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 

 

5.    Predaj časti parcely registra KN E č. 331/1 v k.ú. Cerová-Lieskové manželom 

Benešovým, bytom Cerová č. 204 

     Starosta obce navrhol predajnú cenu za predmetnú časť parcely vo výške 5,- € za 1 m2. 

S návrhom poslanci súhlasili. 

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

 

6. Rôzne 

     Starosta informoval o blížiacich sa kultúrno-spoločenských a iných akciách : 

25.04.2019 o 17,00 h v KD Cerová – verejné stretnutie občanov, kde sa bude diskutovať 

o ďalšom „živote“ bývalej škôlky, budú prezentované ďalšie plány o budovaní našej obce. 

27.04.2019 – pilotný program „čistý chotár“ , upratovanie obce občanmi 

                   - zastrešuje Jana Daniel a Mário Harnúšek 

30.04.2019 o 16,00 – stavanie mája 

02.06.2019 – vítanie občiankov, ktorí sa narodili v roku 2018. 

 

    Ďalej boli poslanci informovaní o dvoch žiadostiach o odpredaj pozemku : 

     Žiadosť spoločnosti LIV-EPI s.r.o. Bratislava, ktorá má záujem kúpiť časť parcely v k.ú. 

Rozbehy parcela registra KN E č. 1120, LV č. 792  o výmere 30 m2. Dôvodom zakúpenia 

pozemku je výstavba transformačnej stanice.  

   Žiadosť Rudolfa Gráca o odpredaj časti parcely registra E č. 1120 v k.ú. Rozbehy o výmere 

cca 490 m2 

Starosta poveril stavebnú komisiu o prešetrenie oboch žiadostí a podanie správy na najbližšom  

zastupiteľstve. 

     Poslanec Pavlík sa vrátil k žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ z roku 2018, v ktorej žiadal finančný 

príspevok na opravu elektroinštalácie a murárske práce s tým spojené na poschodí hlavnej 

budovy ZŠ s MŠ. Navrhol, aby poslanci dali prísľub finančnej výpomoci, aby mohol riaditeľ 

v tejto veci konať. Poslanci súhlasili, na ďalšom zastupiteľstve upravia rozpočet. Následne sa 

poslanci informovali riaditeľa ZŠ s MŠ, či je pripravená školská jedáleň na obedy zadarmo. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa personálne obsadenie postačuje, no musia dokúpiť ešte nejaké 

vybavenie kuchyne.  

     Poslanci boli informovaní o podaných a plánovaných žiadostiach o finančné dotácie na rok 

2019 z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Ministerstva vnútra SR, 

Ministerstva financií SR,  Úradu vlády SR, Trnavského samosprávneho kraja, Nadácia Pontis. 

Zároveň sa plánuje žiadať finančné prostriedky cez MAS Podhoran na rekonštrukciu budovy 

KD Rozbehy.  

 

7. Diskusia 

Starosta informoval o prebiehajúcej oprave detských preliezok pri turistickej chate na 

Rozbehoch, o zámere Klubu turistov otvoriť chatu verejnosti. V nadväznosti na tému detských 

ihrísk riaditeľ informoval prítomných, že bude demontovať detské preliezky pri bude škôlky, 
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nakoľko sú v dezolátnom stave a nebezpečné pre deti. V budúcnosti plánuje zakúpiť novú 

zostavu. 

     Prítomní občania sa informovali na odpredaj pozemku pred domom Benešových, s predajom 

nesúhlasia, nakoľko budú mať podľa svojho vyjadrenia problém s prístupom do svojho dvora. 

Pýtali sa, prečo by sa mala táto časť predať, keď v minulom roku bola žiadosť zamietnutá. 

Predseda stavebnej komisie informoval, že toto bude predmetom šetrenia stavebnej komisie 

dňa 29.04.2019 o 18,00 hod. 

     Občan upozornil, aby poslanci a starosta boli dochvíľni na zasadnutie, aby sa zasadnutie 

začínalo včas a nie s časovým sklzom. Zároveň vyjadril svoj súhlas s návrhom poslanca 

Chovanca premiestniť zdravotné stredisko do budovy bývalej škôlky. 

Starosta ukončil diskusiu. 

 

8. Uznesenia a záver 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

volí  za hlavného kontrolóra obce Cerová na obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2025 Mgr. 

Štefana Huťťu, bytom Radošovce. 

 

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

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

A) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu za rok 2018, 

B) schvaľuje záverečný účet obce Cerová za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad, 

C) berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  vo  výške 

21.069,72 €. 

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

 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje Ivanovi Benešovi a Renáte Benešovej, bytom Cerová č. 204, predajnú cenu vo výške 

5,-€ za 1 m2 (predajná cena celkom 315,-€) za časť parcely registra KN „E“ č. 331/1 – ostatné 

plochy, konkrétne diel č. 8, o výmere 63 m2, k.ú. Cerová-Lieskové, ktorá sa stáva na základe 

GP č. 129/2018, vyhotoveného dňa 17.07.2018 Ing. Martinou Štítnou, súčasťou parcely registra 

KN „C“ č. 305/1. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na všetky právne úkony spojené 

s prevodom vlastníckych práv. 

 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou Cerová o finančnú dotáciu na opravu 

elektroinštalácie na poschodí hlavnej budovy ZŠ s MŠ vo výške 12.750 €. 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník 

              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia :    Ing. Anton Švarc     ............................ 

                Jozef Mengler ............................ 

 

 

 

 

 

Zapísala : Mgr. Mária Sukupčáková 

 

 

 

 


