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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

14.08.2019 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

Prítomný : Ing. Ján Čerešník –starosta obce 

                    

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

Pavol Chovanec, Jana Daniel, Ľubomír Pavlík 

Ospravedlnení:  Stanislav Janák, PaedDr. Božena Malichová, Jozef Mengler, Mgr. Štefan 

Huťťa – hl. kontrolór 

Ostatní prítomní :  občania 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019 o určení výšky príspevku na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cerová 

3. Žiadosť o odpredaj časti parcely 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová- 

Lieskové, KN „C“, manželom Ivanovi a Renáte Benešovým. 

4. Žiadosť o odpredaj časti parcely 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová- 

Lieskové, KN „C“, Vladimírovi Váverkovi. 

5. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku, parc. č. 1736/1 a časti parcely 1735/1, KN 

„E“, manželom   Erikovi Kocúrikovi a Kláre Kocúrikovej. 

6. Rôzne. 

7. Diskusia. 

8. 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 Jana Daniel a Pavol Chovanec. Starosta navrhol úpravu programu – 

do programu zahrnúť schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 

2016 -2020. S úpravou programu poslanci súhlasili. 

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

Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  

 

2.  Program odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 2016-2020 

     Mgr. Sukupčáková informovala poslancov o Programe odpadového hospodárstva (POH) 

obce Cerová na roky 2016-2020. O aký dokument ide, aké sú jeho východiská, ciele. Uviedla, 

že bol schválený Okresným úradom Senica,  odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Nakoľko poslanci nemali naštudovaný POH, nehlasovali o jeho schválení. 
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3.  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cerová 

     Starosta obce informoval prítomných o zmenách v systéme financovania nákladov na 

potraviny v školskej jedálni. Dodatok bol zverejnený v zákonnej lehote, neboli k nemu 

podané žiadne pripomienky. Nakoľko sa navyšujú náklady na prevádzku jedálne, inventár, 

technické vybavenie a energie, zavádza sa poplatok na úhradu režijných nákladov vo výške 

5,-€ mesačne na stravníka. Riaditeľ informoval o negatívnom dopade týchto zmien na 

najmenších škôlkarov, ozrejmil spôsob odhlasovania sa zo stravy (zo stravy bude možnosť 

odhlásiť dieťa len deň vopred do 14.30 hod.). Ďalej spomenul tzv. zábezpeku vo výške 20,-€, 

ktorú zaplatí rodič za dieťa na začiatku školského roka, zábezpeka bude slúžiť na úhradu 

obeda, ktorý sa uvaril pre dieťa, ktoré nebolo odhlásené zo stravy (nebolo na vyučovaní). Ak 

táto zábezpeka klesne na sumu 5,-€, rodič bude vyzvaný zaplatiť ďalších 20 €. O  novom 

systéme stravovania bude informovať škola rodičov. Následne poslanci pristúpili 

k hlasovaniu, dodatok č. 1 k VZN schválili bez výhrad.           

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

 

4. Žiadosť o odpredaj časti parcely 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová- 

     Lieskové, KN „C“, manželom Ivanovi a Renáte Benešovým 

 

     Starosta obce informoval o žiadosti manželov Benešových o žiadosti o odkúpenie 

pozemku pred ich rodinným domom parcela č. 174/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

24 m2 podľa priloženého GP uvedeného nižšie. Poslanec Nemec, predseda stavebnej komisie, 

prezentoval stanovisko stavebnej komisie k predmetnej žiadosti. Zarovnajú sa „zuby“, 

výklenky, ktoré sú po celej miestnej komunikácii. Zároveň informoval, že došlo k úprave 

hranice pozemkov, nakoľko obdobnú žiadosť o odkúpenie pozemkov podali V. Váverka 

a pani Kubišová. Ďalej informoval, že rodina Bodnárová, ktorá je proti predaju tejto parcely, 

sa nezúčastnila zasadnutia. Stavebná komisia dala k žiadosti kladné stanovisko. Poslanec 

Švarc navrhol, aby Bodnárovci dali písomné stanovisko, prečo sú proti predaju. Poslanci 

hlasovali . 

Hlasovanie: prítomných 6, za 4, proti 2, zdržali sa 0 

Nakoľko predaj nebol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov, žiadosť manželov 

Benešových bola zamietnutá. 

 

5. Žiadosť o odpredaj časti parcely 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová-

Lieskové, KN „C“, Vladimírovi Váverkovi 

    Vladimír Váverka podal žiadosť o odkúpenie pozemku v podobnom znení ako Benešovci. 

Zároveň ponúka obci na odkúpenie časť svojho pozemku, aby mohla byť zrealizovaná nová 

hranica miestnej komunikácie. Poslanec Nemec informoval o priebehu miestneho šetrenia 

stavebnej komisie. Prezentoval dohodu s manželmi Váverkovými ohľadom vysporiadania 

pozemkov v ulici Dedina a to nasledovne : obec odkúpi od V. Váverku novovytvorenú  

parcelu C-KN č. 306/3- zastavaná plocha a nádvorie (5 m2), ktorá vznikla odčlenením 

z parcely C-KN 306 – zastavaná plocha a nádvorie. Obec predá V. Váverkovi časť parcely 

174/1 – novovytvorená parcela č. 174/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2.  

Žiadosť o odkúpenie pozemkov Vladimíra Váverku sa dotýka aj usporiadania majetkovo-

právnych vzťahov jeho záhrady (od cesty na Rozbehy). Tu žiada o odkúpenie časti parcely E-

KN č. 331/1- novovytvorená parcela č. 331/15 ostatná plocha o výmere 68 m2, ktorá by bola 
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jeho výlučným vlastníctvom a zároveň ďalšiu časť parcely E-KN č. 331/1 – novovytvorená 

parcela č. 331/14 ostatná plocha o výmere cca 20 m2. Túto po dohode so susedmi 

Kubišovcami žiada v pomere 1/2 ako je vlastníctvo priľahlej parcely 308/1. Druhá časť ( 1/2 ) 

ostáva vo vlastníctve obce. Poslanci navrhli ako 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. Osobitný zreteľ spočíva v tom , že ide o pozemky bezprostredne 

susediace s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, pozemky dlhodobo užíva a stará sa o ne, 

žiadanú časť parc. č. 331/1 má sčasti oplotenú, pre obec sú pozemky inak neupotrebiteľné. 

Výmeru pozemkov stanovuje GP č. 17/2019 zo dňa 20.06.2019 vyhotovený Ing. Rastislavom 

Holičom, ktorý Vladimír  Váverka, bytom Cerová č. 205 predložil. 

 

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

 

6.  Žiadosť o odpredaj časti parcely 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová-

Lieskové, KN „C“, Jane Kubišovej 

     Ďalšou žiadosťou o odpredaj časti parcely 174/1, ktorá bola riešená stavebnou komisiou je 

žiadosť pani Kubišovej. Má záujem o odkúpenie pozemku v ulici Dedina – jedná sa 

o novovytvorenú parcelu č. 174/40 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 a zároveň 

obci ponúka na odkúpenie časť parc. č. 310 novovytvorená parcela č. 310/2-zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 m2, aby sa zachovala rovná línia ulice. 

Poslanci navrhli ako 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. Osobitný zreteľ 

spočíva v tom , že ide o pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok 

dlhodobo užíva a stará sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný. Výmeru pozemkov stanovuje 

GP č. 17/2019 zo dňa 20.06.2019 vyhotovený Ing. Rastislavom Holičom, ktorý Jana 

Kubišová, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava, predložila. 

 

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

 

7. Žiadosť Erika a Kláry Kocúrikových o dlhodobý prenájom parcely KNE č. 1736/1 

a časti par. KNE č. 1735/1 

Manželia Kocúrikoví žiadajú o dlhodobý prenájom časti parcely C-KN č. 1749/20 orná pôda, 

vlastnícke parcely E-KN č. 1736/1, 1735/1 vo vlastníctve obce evidované na LV 1447. 

Parcely bezprostredne susedia s ich rodinným domom, jedná sa o tzv. zelenú uličku. 

Stavebná komisia súhlasí s dlhodobým prenájmom a odhadla výmeru užívanej časti na 175 

m2. Presnú výmeru by určil GP. Vzhľadom k tomu, že sa pozemok nebude predávať, GP nie 

je nutný. Obec sa o uličku nestará, nevykáša trávu, manželia žiadajú o jej prenájom – uličku 

by si oplotili po hranice svojho pozemku. Poslanci s návrhom súhlasili s podmienkou, že 

Kocúrikovci doložia písomný súhlas manželov Gočálových a Santnerových, že súhlasia 

s dlhodobým prenájmom Kocúrikovcom. Po doručení týchto súhlasov, obecné zastupiteľstvo 

stanoví výšku a podmienky prenájmu. 

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

 

8.    Rôzne 

 

a) Predaj pozemku spoločnosti LIV-EPI s.r.o. v k.ú. Rozbehy 

Spoločnosť LIV-EPI s.r.o. podala žiadosť o odkúpenie časti parcely E-KN č. 1120 – trvalý 

trávny porast, k.ú. Rozbehy, časť Sokolské chaty. Majú záujem o odkúpenie cca 30m2, 
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nakoľko na pozemku bude postavená nová trafostanica. Žiadateľ si dá vypracovať 

geometrický plán, ktorý určí presnú výmeru pozemku. Poslanci predbežne súhlasili a určili 

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. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že 

na pozemku bude stáť energetické zariadenie, tým pádom na tento pozemok nemá nikto iný 

nárok. 

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

 

b) Žiadosť Rudolfa Gráca o odpredaj časti parcely KNE 1120 v k.ú. Rozbehy    

Starosta informoval prítomných o žiadosti pána Gráca, vlastníka rekreačnej chaty v časti 

Sokolské chaty o odkúpenie časti parcely E-KN 1120 v k.ú. Rozbehy. Miestnym šetrením 

bolo zistené, že žiadanú časť parcely pán Grác dlhodobo užíva, má tu vysadený živý plot, 

o pozemok sa stará. S pánom Grácom bolo dohodnuté, že si dá vypracovať geometrický plán, 

kde hranica pozemku povedie cez jeho živý plot. Poslanci predbežne súhlasili a určili 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. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ 

uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa oň, bezprostredne susedí s jeho pozemkom. Pre 

obec je neupotrebiteľný. 

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

 

c) Predaj pozemku manželom Kvetanovým 

Obecné zastupiteľstvo sa vrátilo k žiadosti manželov Kvetanových, ktorí žiadali o odkúpenie 

časti parcely E-KN č. 1109/1, k.ú. Rozbehy – Sokolské chaty, žiadaná výmera je podľa 

predloženého GP č. 42/2018 zo dňa 17.05.2018 určená na  27 m2, novovytvorená parcela 

č.1109/227 ostatná plocha. Táto žiadosť sa už v minulosti riešila, no bola pozastavená 

z dôvodu vznesených námietok majiteľa susediacej rekreačnej chaty. Pri miestnom šetrení sa 

manželia Kvetanovci zaviazali, že nebudú posúvať súčasný plot. Budú majiteľmi pozemku, 

nebudú do neho nijako zasahovať. O odkúpenie predmetnej časti parcely podal žiadosť aj 

predchádzajúci majiteľ rekreačnej chaty, predaj mu bol schválený vtedajším zastupiteľstvom, 

bol vypracovaný geometrický plán, pripravené zmluvy. Manželia Kvetanovci v tom len 

pokračujú. Predložili aj GP č. 42/2018 zo dňa 17.05.2018, ktorý určuje presnú výmeru. 

Poslanci s odpredajom súhlasia a navrhujú 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 vo veci predaja predmetného pozemku boli už v 

minulosti vykonané kroky na zmenu vlastníckych pomerov predchádzajúceho majiteľa 

rekreačnej chaty, pozemok je pre obec neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  

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

 

d) Žiadosť Základnej školy s materskou školou o finančný príspevok za 

mimoriadne výsledky žiakov 

Riaditeľ ZŠ s MŠ podal žiadosť o finančný príspevok pre školu za mimoriadne výsledky 

žiakov v predmetových a športových olympiádach. Starosta navrhol sumu 4.000,- € Poslanci 

so žiadosťou a navrhnutou výškou príspevku súhlasili.  

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 
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e) Žiadosť Základnej školy s materskou školou o finančný príspevok na materiál 

a práce vykonané v rámci rekonštrukcie stropov a svietidiel v dvoch triedach ZŠ 

    Starosta prezentoval ďalšiu žiadosť ZŠ s MŠ o finančný príspevok vo výške 2853,54 €. 

V škole prebehla rekonštrukcia stropov a svietidiel v triedach na  poschodí, ktorá bola 

neplánovane rozšírená na dve triedy. Starosta informoval, že obec v súčasnosti nemôže 

uvedené financie poskytnúť, nakoľko nevie, aké financie bude treba  na projekt 

a vybudovanie čističky pri ZŠ s MŠ, koľko bude stáť vypracovanie projektov na nájomnú 

bytovku. Ku koncu roka, ak budú peniaze v rozpočte, finančný príspevok bude poskytnutý. 

Nakoľko nie je možné poskytnúť finančné prostriedky, o žiadosti poslanci nehlasovali. 

 

f) Cesta v časti Rozbehy – „Škrabácke kopanice“ 

Stavebná komisia sa na zasadnutí venovala aj žiadostiam chatárov o úpravu cesty v časti 

Rozbehy, tzv. Škrabácke kopanice. Cesta je v zlom stave, za mokra sa no nej veľmi ťažko dá 

jazdiť. Treba nájsť odborníka, aby zhodnotil súčasný stav a navrhol čo najlepšie riešenie, 

ktoré by vyriešilo problém s cestou na dlhšie obdobie.  

 

g) Budova tribún a šatní na futbalovom ihrisku 

Na budove šatní je dokončená nová strecha, bol podaný projekt na dotáciu na 

elektroinštaláciu, sprchy a sociálne zariadenie v budove.  

Ďalej starosta informoval, že sa začína riešiť projekt na nadstavbu škôlky, na čističku sa 

dokončuje štúdia, ktorá bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Finišuje štúdia na projekty nájomnej bytovky. Poslanci sa pýtali na dotáciu na kamerový 

systém – žiadosť bola neúspešná, nakoľko dodatočne bola daná podmienka nepretržitej 

obsluhy pri kamerách, čo nie je v možnostiach obce. Poslanci sa informovali o riešení 

problému s vývozom žúmp – možnosti sú obmedzené : občania môžu kontaktovať PD 

Jablonica, BVS, Agropartner Pl. Podhradie. Skládka s.r.o. v súčasnosti žumpy nevyváža pre 

nevyhovujúci technický stav vozidla. Technické problémy vozidla budú v krátkej budúcnosti 

odstránené. Možnosť zakúpiť obecné fekálne zariadenie nie je finančne výhodné.  

Poslanec Harnúšek pochválil organizátorov osláv Lieskového za dodržanie nočného pokoja 

a upozornil na problém s hlasnou hudbou na predchádzajúcej akcii. Obec upozorní 

organizátorov akcií, aby dodržiavali čas určený na povolení kultúrneho podujatia. 

Poslanec Švarc oznámil, že 7.septembra 2019 sa budú konať oslavy k 50-výročiu príchodu 

prvých rehoľných sestier do obce. V tento deň príde veľa cudzích ľudí. Upozornil na 

neporiadok na ulici smerom do Kaštieľa – na veľa áut odstavených pri ceste, kopy dreva, 

vysokú burinu a pod. Požaduje vyzvať majiteľov, aby si dali svoje pozemky naporiadok a z 

miestnej komunikácie odstránili vozidlá, ktoré tam nemajú čo robiť. Starosta sa zaviazal riešiť 

tento stále pretrvávajúci problém. 

Ďalej padli otázky na pozemok pri autobusovej zastávke, ktorý je oplotený hoci patrí obci. 

Tento problém treba riešiť komplexnejšie.  

Starosta informoval o prácach v parku. Práce postupujú veľmi dobre, odborní pracovníci 

označia stromy, zamerajú ich a následne sa bude riešiť budúci vzhľad parku. 
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9.   Diskusia 

     Prítomný občan navrhol riešenie spevnenia cesty ku Kanichom  - použiť na jej vysprávku 

suť od elektrikárov, ktorí v súčasnosti menia stĺpy. Informoval o oslavách Lieskového, že 

ľudia darovali cca 300 €. Vymenoval niektorých sponzorov a  čo darovali na danú akciu. 

Ďalej sa pýtal na vysielač, ktorý je na budove školy. Chcel by vidieť technickú správu, 

statický posudok a pod.  

 

 

10.   Uznesenia a záver 

 

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019 o určení výšky príspevku na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Cerová bez výhrad. 

 

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

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

zamieta žiadosť manželov Ivana a Renáty Benešových, bytom Cerová č. 204, na odpredaj 

parcely č. 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová-Lieskové. Dôvodom zamietnutia 

je skutočnosť, že s predajom pozemku nesúhlasili 3/5 všetkých poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj časti parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 705, výmera predávanej časti je 29 m2, 

 

schvaľuje predaj časti parcely E-KN č. 331/1 – ostatná plocha, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 

1447, do výlučného vlastníctva žiadateľa, výmera predávanej časti je 68 m2, 

 

schvaľuje predaj časti parcely E-KN č. 331/1 – ostatná plocha, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 

1447, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2, výmera predávaného podielu je 10 m2 

 

Vladimírovi  Váverkovi, bytom Cerová č. 205. 

 

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. Osobitný zreteľ spočíva v tom , 

že ide o pozemky bezprostredne susediace so žiadateľovými, pozemky dlhodobo užíva a stará 

sa o ne, žiadanú časť parc. č. 331/1 má oplotenú, pre obec sú pozemky inak neupotrebiteľné.  
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schvaľuje kúpu časti parcely KN C č. 306 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 480, výmera kupovanej časti je 5 m2, od Vladimíra Váverku, bytom Cerová č. 

205 

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

 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj časti parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 705, Jane Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava. Výmera 

predávanej časti je 19 m2.  

 

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. Osobitný zreteľ spočíva v tom , 

že ide o pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok dlhodobo užíva a stará 

sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný.  

 

schvaľuje kúpu časti parcely C-KN č. 310 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-

Lieskové, LV 67, výmera kupovanej časti je 4 m2, od Jany Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 

01  Bratislava. 

 

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

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová  

schvaľuje  dlhodobý prenájom časti parcely C-KN č. 1749/20 orná pôda o výmere 175 m2 

(vlastnícke parcely E-KN č. 1736/1, 1735/1 vo vlastníctve obce  k. ú. Cerová-Lieskové, 

evidované na LV 1447), Erikovi a Kláre Kocúrikovým, bytom Cerová č. 301. Podmienkou 

realizácie dlhodobého prenájmu je predloženie písomného súhlasu s dlhodobým prenájmom 

manželmi Kocúrikovými od vlastníkov pozemkov bezprostredne susediacich so žiadanými 

pozemkami. Po doručení týchto súhlasov, obecné zastupiteľstvo stanoví výšku a podmienky 

prenájmu. 

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

 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

predbežne súhlasí s predajom časti parcely E-KN č. 1120 – trvalý trávny porast, k.ú. 

Rozbehy, časť Sokolské chaty spoločnosti LIV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09  

Bratislava, IČO: 35745401, predpokladaná výmera je 30m2.   

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. Osobitný zreteľ spočíva v tom, 

že na pozemku bude stáť energetické zariadenie. Žiadatelia predložia geometrický plán, ktorý 

určí presnú výmeru predávaného pozemku. 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

predbežne súhlasí s predajom časti  parcely E-KN 1120 v k.ú. Rozbehy, Rudolfovi Grácovi, 

bytom Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice.  

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. Osobitný zreteľ spočíva 

v tom, že žiadateľ uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa oň, bezprostredne susedí s jeho 

pozemkom, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný. Kupujúci predloží geometrický plán, 

ktorý určí výmeru pozemku na odkúpenie.  

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

 

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje odpredaj časti parcely E-KN č. 1109/1 o výmere 27 m2, k.ú. Rozbehy – Sokolské 

chaty, Petrovi a Silvii Kvetanovým, bytom Majcichov 526, 919 22 Majcichov a Jurajovi 

Kvetanovi, bytom Študentská 3580/26, 917 01  Trnava.  

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 vo veci predaja predmetného pozemku boli už minulosti vykonané kroky na zmenu 

vlastníckych pomerov predchádzajúceho vlastníka rekreačnej chaty, pozemok je pre obec 

neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  

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

 

Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje finančný príspevok Základnej škole s Materskou školou Cerová za veľmi dobré 

výsledky žiakov v predmetových a športových olympiádach vo výške 4.000 €. 

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

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný zvyšok večera. 

 

 

 

  

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

Overovatelia :    Jana Daniel          ............................ 

                Pavol Chovanec   ............................ 

Zapísala : Mgr. Mária Sukupčáková 


