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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

13.12.2019 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce 

                  Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór     

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

Pavol Chovanec, Jana Daniel, Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák, PaedDr. Božena Malichová, 

Jozef Mengler 

Ospravedlnení:  - 

Ostatní prítomní :  Eva Hološková – ekonómka obce Cerová, občania 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

3. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020. 

4. Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2019. 

5. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

6. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 174/39 o výmere 24 m2, k.ú. Cerová-

Lieskové, manželom Benešovým, bytom Cerová č. 204. 

7. Kúpa pozemku parc č. 305/3 o výmere 5 m2, k.ú. Cerová-Lieskové, obcou Cerová od 

manželov Benešových, bytom Cerová č. 204. 

8. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 1120/38 o výmere 283 m2, k.ú. 

Rozbehy, Jaroslavovi Šupolovi, Petrovi Šupolovi, Andrei Šupolovej, bytom Trnava. 

9. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 1120/39 o výmere 4358 m2, k.ú. 

Rozbehy, Rudolfovi Grácovi, bytom Jaslovské Bohunice. 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Uznesenia a záver. 

  

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

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

overovateľov boli určení PaedDr. Božena Malichová a Ing. Anton Švarc.  

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

Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  
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2.  Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na 

webe obce. V zákonnej lehote k návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Upozornil, že 

v návrhu sú zvýšené poplatky za komunálny odpad. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť 

FCC Slovensko zvyšuje ceny o 10 % oproti minulým rokom a zároveň sa zvyšuje zákonný 

poplatok za uloženie odpadu na skládku na 24 €/t. Poslankyňa Daniel sa pýtala na mieru 

recyklovania v našej obci. Mgr. Sukupčáková informovala, že pri posledných prepočtoch bola 

miera vytriedenia komunálnych odpadov 14%. Ide o predpoklad, nakoľko nemáme k dispozícii 

všetky hodnoty. Presné čísla budeme vedieť až v januári 2020. Ďalej sa poslankyňa Daniel 

pýtala, či sa bude v ďalšom roku platiť menej. Nebudeme platiť menej. Nakoľko sme zistili, že 

najväčšie množstvo odpadu tvorí biologicky odpad, obec sa rozhodla zaviesť kompostéry. 

Spolupracujeme s firmou, ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Kompostéry budú 

dostávať občania bezplatne, podmienkou bude ich účasť na prednáške o kompostovaní. Ak 

budú občania zodpovedne pristupovať ku kompostovaniu, očakávame zníženie množstva 

odpadov uložených na skládku. Následne by sme nemuseli zvyšovať poplatky za komunálny 

odpad. Predpoklad spustenia odovzdávania kompostérov je jar 2020. Poslanci ani prítomní 

občania nemali žiadne otázky. VZN bolo schválené bez pripomienok. 

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

 

3.  Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020 

 

     Starosta opäť informoval prítomných, že návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli aj 

na webe obce. V zákonnej lehote k návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci dodatok 

schválili bez výhrad. 

           

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

 

4. Zmena č. 1 rozpočtu Cerová na rok 2019 

 

Poslankyňa Daniel sa informovala, čo je v zmene rozpočtu suma 18.000 €. Nakoľko sa 

jedná o vysokú sumu, chcela vedieť, na čo boli vynaložené. Zároveň ju zaujímalo, prečo nebola 

táto suma rozpočtovaná. Starosta ju, ako aj ostatných, informoval, že sa jedná o úhradu faktúry 

za likvidáciu čiernej skládky v priestoroch súčasnej skládky odpadov, ktorá vznikla v minulosti 

(v tých miestach bola kedysi jama, ktorú ľudia zasypali odpadom) a bola likvidovaná v roku 

2017. Aby nebola jedna faktúra na vysokú sumu, rozdelila sa na 3 časti. Týchto 18.000 € je 

posledná splátka. Jej existencia sa zistila, keď sa začalo s budovaním novej kazety na odpad. 

Začala so odhŕňať kopa hliny, ktorá bola na začiatku skládky a práve tu pod tenkou vrstvou 

zeminy bol komunálny odpad. Nakoľko sa jedná o komunálny odpad, obec ju musela adekvátne 

zlikvidovať. Keďže nie je možné odpad len tak uložiť na skládku, bola riadne vystavená 

a uhradená faktúra. Poslankyňa Daniel sa ďalej pýtala, či sa na tejto likvidácii podieľala aj  
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Skládka s.r.o. Starosta sa vyjadril, že áno. Poslankyňa Daniel bola nespokojná, nakoľko sa jedná 

o vysokú čiastku. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

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

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 

     Starosta informoval, že FK Cerová podala žiadosť o navýšenie fin. dotácie na mládežnícke 

družstvá na rok 2020 v sume 2000 €.  Nakoľko bolo nutné uvedenú žiadosť najprv schváliť 

poslanci pristúpili k hlasovaniu. Poslanci jednohlasne schválili žiadosť na navýšenie fin. 

dotácie o 2000 €.  

 

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

 

     Ďalej bude upravený rozpočet pre DHZ, nakoľko do rozpočtu nebolo zahrnutých 300 € na 

kancelárske potreby. Táto suma bude upravená automaticky, nakoľko DHZ ju žiadal, len pri 

prepise do tabuľky sa uvedená suma nezaznamenala. Ekonómka informovala, že bola 

zverejnená presná suma podielových daní na rok 2020 – suma uvedená v návrhu bude  o 12.476 

€  vyššia. V čase zverejňovania návrhu rozpočtu presná suma nebola známa, lebo nebol 

schválený štátny rozpočet. Pani Daniel sa informovala na žiadosť o príspevok na AVON 

autobus. Starosta oznámil poslankyni, že žiadosť sa nebude ani prejednávať na zastupiteľstve 

ale ako starosta ju zamieta. Dôvodom je, že sa jedná o súkromnú akciu. Nakoľko sa nejedná 

o aktivitu niektorej z organizácii, nejedná sa o reprezentovanie obce, preto sú proti žiadosti aj 

ostatní poslanci. 

     Starosta informoval o kapitálových výdavkoch v roku 2020 : projektová dokumentácia na 

verejnú kanalizáciu (nevieme presnú sumu, odhad je cca 100 tis.€), výstavba garáže za 

kultúrnym domom a úprava dvora. Garáž bude určená pre techniku obce. Plánuje sa opravovať 

čistička odpadových vôd pod školou, rekonštrukcia  KD Rozbehy (elektro, zateplenie, ...), šatne 

na futbalovom ihrisku (dostali sme grant vo výške 16.000€ - elektrorozvody, osvetlenie, 

sociálne zariadenia, voda). Nebude sa kupovať vrchná časť parku. Hlavný kontrolór odporučil, 

dať si záležať na výbere správnej spoločnosti, ktorá bude robiť projektovú dokumentáciu. 

V škole sa bude financovať dokončenie elektroinštalácie v triede, rozdelenie bývalých 

laboratórií na dve triedy. Zároveň sa pokračuje v príspevku na chod terajších siedmakov. Pri 

dome smútku sa bude robiť konštrukcia z lexanu, aby tam bolo závetrie. Treba riešiť aj prístup, 

nakoľko nie je vyhovujúci. Poslanci sa informovali, aká kanalizácia sa plánuje, bude asi 

spádová. 

 

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

 

6. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 174/39 o výmere 24 m2, k.ú. Cerová-

Lieskové, manželom Benešovým, bytom Cerová č. 204. 

Kúpa pozemku parc č. 305/3 o výmere 5 m2, k.ú. Cerová-Lieskové, obcou Cerová od 

manželov Benešových, bytom Cerová č. 204. 
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     Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa pokračovalo v riešení žiadosti manželov 

Benešových  o odpredaj časti parcely č. 174/39 . Obec ide od Benešových kupovať parcelu 

305/3 o výmere 5 m2, aby sa vysporiadal pozemok pod cestou. Benešových kupujú od obce 

24 m2. Predajná cena pre celý predaj bola stanovená na 5,-€/m2 . Spôsob predaja bol 

stanovený na minulom zastupiteľstve – z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Určí sa 

hodnota vzájomne predávaných pozemkov a Benešových následne doplatia rozdiel. Zároveň 

poslanci poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

 

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

 

7. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 1120/38 o výmere 283 m2, k.ú. Rozbehy, 

Jaroslavovi Šupolovi, Petrovi Šupolovi, Andrei Šupolovej, bytom Trnava 

 

     Žiadosť Šupolových bola riešená už dávnejšie, bol schválený predaj a čakalo sa na 

predloženie geometrického plánu. Šupolovci žiadajú z parcely č. 1120, v k.ú. Rozbehy 

výmeru 283 m2. Predaj prebehne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným 

zreteľom je skutočnosť, že žiadatelia majú predmetnú časť pozemku dlhodobo v prenájme a je 

to jediná prístupová cesta k nehnuteľnosti žiadateľov. Starosta navrhol cenu 5,-€/m2, s ktorou 

poslanci súhlasili. Zároveň poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom 

vlastníckych práv. 

 

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

 

8. Schválenie predajnej ceny za pozemok parc. č. 1120/39 o výmere 438 m2, k.ú. Rozbehy, 

Rudolfovi Grácovi, bytom Jaslovské Bohunice 

 

     Ďalšia žiadosť o odpredaj, ktorá bola riešená na dávnejšom zastupiteľstve. Predložený GP 

presne určil výmeru žiadaného pozemku – jedná sa o novovzniknutú parcelu 1120/39 o výmere 

438 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 pozemok dlhodobo užíva, z časti ho má oplotený, ide o jedinú prístupovú 

cestu jeho k nehnuteľnosti,  pre obec je neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať. 

Stanovili predajnú cenu 5,-€/m2.  Zároveň poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace 

s prevodom vlastníckych práv. 

 

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

 

A) Žiadosť o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku Erikom Kocúrikom, bytom 

Cerová č. 300 

     Jedná sa o výmeru cca 200 m2, poslanci proti prenájmu nemajú námietky. Stanovili 

podmienky prenájmu : predmetný pozemok oplotiť rozoberateľným plotom, na základe 

písomnej výzvy nebrániť vstupu na predmetný pozemok pracovníkom obce alebo ich 

povereným osobám. Poplatok za prenájom starosta navrhol na 0,10 €/1m2/rok, s čím poslanci 

súhlasili. Zároveň určili dĺžku prenájmu na 5 rokov s tým, že ak zmluvu žiadna strana 

nevypovie, jej platnosť sa automaticky predĺži na ďalších 5 rokov.  

 

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

 

B) Určenie kronikára obce 

     Funkciu kronikára vykonával Richard Keračík, ktorý z dôvodu vyťaženosti sa nemohol 

tejto činnosti plnohodnotne venovať. Starosta navrhol nového kronikára – PaedDr. Boženu 

Malichovú. Pani Malichová informovala, že plánuje kroniku robiť v elektronickej forme 

a následne ju vytlačiť a zviazať spolu s príslušnými prílohami. Zároveň podotkla, že je nutné 

kroniku zálohovať na viacerých nosičoch, aby sa neprišlo o dáta. Nakoľko je predčasná 

dôchodkyňa, kroniku bude viesť bez národu na odmenu. 

 

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

 

C) Žiadosť o predaj časti parcely č. 562/24 Mareka Holáska, bytom Cerová č. 118 

     Pán Holásek podal žiadosť o kúpu časti predmetnej parcely, ktorá vedie k jeho pozemku. Na 

uvedenej časti parcely chce vybudovať príjazdovú cestu. Uvedenú cestu si vybudovať môže, 

nakoľko dostal k tomu povolenie od obce. No nemôže mať pevný základ, na čo bol pán Holásek 

upozornení. Cesta musí byť rozoberateľná (štrk, zámková dlažba), aby bolo možné uložiť napr. 

rozvody elektriny a pod. Nakoľko je možné, že pozemok bude obec potrebovať, s jej predajom 

poslanci nesúhlasili. Žiadosť Mareka Holáska zamietli. 

 

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

 

D) Úprava platu starostu 

     Ing. Švarc navrhol udeliť starostovi od 01.01.2020 odmenu vo výške 15 % zo základného 

platu. Starosta sa svojej práci venuje plnohodnotne, snaží sa veci riešiť, i keď nie vždy sa 

podaria veci dotiahnuť do konca. Zároveň by navýšenie platu malo byť impulz zlepšiť svoje 

vystupovanie. 

 

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

     Starosta informoval prítomných a zároveň ich aj pozval na vianočné stretnutie dňa 

23.12.2019 o 17 hod. pri Obecnom úrade Cerová. Na príprave sa podieľajú aj naši 

dôchodcovia. 

Ceroviny – sú pripravené v tlačiarni, budú prístupné aj na webe. 

Mgr. Sukupčáková pozvala prítomných na Vianočnú tržnicu materskej školy, ktorá bude 

15.12.2019 od 15.00 hod. KD Cerová. Zároveň Mgr. Art. Harnúšek upresnil, že jej súčasťou 

bude aj výstava prác žiakov ZUŠ Senica. 

Riaditeľ školy Mgr. Mihály pozval na Vianočnú besiedku, dňa 20.12.2019 o 8.30 h. do KD 

Cerová. 

Občianka sa informovala na chatu na Rozbehoch, či ju obec plánuje kupovať. Starosta sa 

vyjadril, že nakoľko sa jedná o starú chatu, do ktorej je nutné veľa investovať, jej kúpa je 

bezpredmetná.  

Občan sa pýtal, či obec zvažuje opravu zvonice z rozpočtu obce. Nakoľko má obec zámer 

investovať financie do iných oblastí, momentálne sa s opravou zvonice neuvažuje. Zároveň 

občan informoval, že odliatie zvona by zafinancovala spoločnosť SEPS. 

Hladný kontrolór, Mgr. Huťťa, poďakoval poslancom a starostovi za spoluprácu, vyzdvihol 

vysokú úroveň vzájomnej komunikácie medzi poslancami a občanmi na zastupiteľstvách. 

Všetkým zaželal všetko dobré, pokojné sviatku a veľa úspechov v novom roku.  

V podobnom duchu sa poďakoval aj starosta obce a zaželal všetko dobré v roku 2020. 

 

 

11.   Uznesenia a záver 

 

 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez výhrad. 

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

 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje  dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020 bez výhrad. 

Hlasovanie: prítomných      9 ,     za     9 , proti   0  , zdržali sa   0 
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Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2019. 

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

 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje žiadosť Futbalového klubu Cerová o navýšenie finančnej dotácie na mládežnícke 

mužstvá na rok 2020 v sume 2.000 €. 

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

 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje rozpočet obce Cerová na rok 2020  a 

berie na vedomie rozpočty obce Cerová na roky 2021 a 2022. 

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

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 24 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla rozdelením pôvodnej parcely 174/39  

na parcelu 174/39 o výmere 24 m2 a parcelu č. 174/44 o výmere 2 m2 geometrickým plánom 

č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

Renáte Benešovej a Ivanovi Benešovi, bytom Cerová č. 204 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že 

pozemok rodina dlhodobo využíva, bezprostredne susedí s ich pozemkom, pre obec je pozemok 

inak neupotrebiteľný. 

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na  5,00 €/m2.  

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 305/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 305/1 

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom,  od Ivana Beneša 

a Renáty Benešovej, bytom Cerová č. 204 za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu obce na 

všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných    9  ,     za   9 , proti   0 , zdržali sa   0 
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Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1120/38 – lesný pozemok o výmere 283 m2, k. 

ú. Rozbehy, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1120 geometrickým plánom č. 

117/2019 vyhotoveným Ing. Vladimírom Nemcom, Jaroslavovi Šupolovi, Petrovi Šupolovi, 

Andrei Šupolovej, bytom Študentská č. 25, Trnava, 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

skutočnosť, že žiadatelia majú predmetnú časť pozemku dlhodobo v prenájme a je to jediná 

prístupová cesta k nehnuteľnosti žiadateľov, 

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na 5,00 €/m2. Poveruje starostu obce na všetky 

právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

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

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1120/39 o výmere 438 m2-lesný pozemok,  k.ú. 

Rozbehy, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 1120 – trvalý trávny porast geometrickým 

plánom č. 117/2019 vyhotoveným Ing. Vladimírom Nemcom,  Rudolfovi Grácovi, bytom 

Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice za predajnú cenu 5,00 €/m2.  

určuje 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 

fakt, že pozemok dlhodobo užíva, z časti ho má oplotený, ide o jedinú prístupovú cestu jeho 

k nehnuteľnosti,  pre obec je neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  

 Poveruje starostu obce na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

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

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

určuje  cenu za dlhodobý prenájom parcely registra KN „E“ č. 1736/1 a časti parcely registra 

KN „E“ č. 1735/1  na sumu  0,10 € za m2 na rok Erikovi Kocúrikovi, bytom Cerová 300. 

určuje nájomcovi podmienky prenájmu : predmetný pozemok oplotiť rozoberateľným plotom, 

na základe písomnej výzvy nebrániť vstupu na predmetný pozemok pracovníkom obce alebo 

ich povereným osobám, 

schvaľuje dĺžku prenájmu na základe zmluvy o prenájme na dobu 5 rokov s tým, že ak ani 

jedna strana zmluvu nevypovie, zmluva sa automaticky predĺži na ďalšie 5-ročné obdobie. 

Poveruje starostu na všetky právne úkony vo veci prenájmu. 

Hlasovanie: prítomných      9  ,     za    9   , proti  0    , zdržali sa   0 
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Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje za kronikárku obce  PaedDr. Boženu Malichovú. 

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

 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

zamieta žiadosť Mareka Holáska, bytom Cerová 118, o odkúpenie časti obecného pozemku, 

parc. č. 562/24, k.ú. Cerová-Lieskové, LV 705. 

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

 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje od 01.01.2020 starostovi obce odmenu vo výške 15 % zo základného platu v zmysle 

§ 4, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších úprav.   

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

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

 

  

 

 

Overovatelia :    PaedDr. Božena Malichová          ............................ 

                Ing. Anton Švarc            ............................ 

 

 

Zapísala : Mgr. Mária Sukupčáková 


