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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

08.09.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce                    

Prítomní poslanci OZ: PaedDr. Božena Malichová, Ľubomír Pavlík, Ing. Vladimír Nemec, 

Jana Daniel, Jozef Mengler, Ing. Anton Švarc, Mgr. art. Mário Harnúšek, Stanislav Janák, 

Pavol Chovanec 

Ospravedlnení poslanci OZ: Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór 

Ostatní prítomní: občania 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b. Kontrola uznesení 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení v obci Cerová v školskom roku 2021/2022. 

3. Organizácia Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2022/2023. 

4. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Uznesenia a záver. 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že je prítomných 9 poslancov z celkových 9, čo znamená, 

že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

      Za zapisovateľa bola určená Alena Romanová – pracovníčka obecného úradu, za 

overovateľov boli určení Ing. Vladimír Nemec a Pavol Chovanec.  

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

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev. 

  

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení v obci Cerová v školskom roku 2021/2022. 

 

     Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Cerová Mgr. Peter Mihály predniesol správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení 

v obci Cerová za školský rok 2021/2022. Uviedol, že hodnotenie v správe je ovplyvnené ešte 

dobehom pandémie COVID-19. Vyzdvihol dobré výsledky školy a ozrejmil problémy počas 

školského roka. Ďalej informoval o problémoch prevažne s financovaním režijných nákladov, 

ktoré sú spôsobené zvyšovaním cien energií.   

     Obecné zastupiteľstvo si správu vypočulo a schválilo bez pripomienok a doplnkov. 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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3. Organizácia Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2022/2023. 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Cerová Mgr. Peter Mihály predložil organizáciu 

Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2022/2023. Oboznámil 

s personálnym zabezpečením, počtami žiakov a inými detailmi. 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo organizáciu Základnej školy s materskou školou Cerová v 

školskom roku 2022/2023 na vedomie 

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

 

4. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

     Starosta predniesol návrh VZN, uviedol, že návrh bol riadne zverejnený obvyklým 

spôsobom na úradnej tabuli a webstránke obce. Počas riadneho pripomienkového konania 

neboli podané žiadne návrhy na doplnenie alebo zmeny. Návrh VZN zohľadňuje a prispôsobuje 

sa zvýšeným cenám potravín v poslednom období. Nakoľko pôvodné finančné pásma už 

nepostačovali na pokrytie týchto nákladov. Poslanci s návrhom VZN súhlasili a podotkli, že pri 

momentálnych cenách potravín nie sú aj tak finančné pásma dostačujúce. Po diskusii sa 

zastupiteľstvo dohodlo, že prípadné dofinancovanie nákupu potravín bude dodatočne pokryté 

z rozpočtu obce formou dotácie pre školskú jedáleň. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na dofinancovanie nákladov na kúpu potravín pre 

potreby školskej jedálne vo výške cca. 200,- €, presná suma nákladov bude vyčíslená vždy na 

konci mesiaca. 

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

 

5. Rôzne 

Starosta obce predniesol žiadosť poľovného združenia Cerová, ktoré žiada do bezplatného 

užívania na dobu neurčitú parc. č. 1295, registra E, v k.ú. Cerová – Lieskové, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1447, v registri C zapísaná ako lesný pozemok, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Obce Cerová, č. 104, 906 33  Cerová. Účelom využitia je vybudovanie strelnice pre potreby 

poľovného združenia. Na zasadnutie OZ bol prítomný aj p. Ján Stanek (člen výboru PZ Cerová), 

ktorý celú žiadosť predniesol poslancom, vysvetlil detaily a odpovedal na otázky prítomných. 

Všetci prítomní konštatovali, že vybudovanie takéhoto typu strelnice bude mať len pozitívny 

prínos pre rozvoj obce, športovú činnosť poľovného združenia a rôzne aktivity spojené so 

žiakmi našej školy ako sú rôzne cvičenia, náuky o prírode a znovu otvorenie „krúžku priateľov 

poľovníctva“. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do bezplatného užívania na dobu neurčitú parc. č. 1295, 

registra E, v k.ú. Cerová – Lieskové, zapísaná na liste vlastníctva č. 1447, v registri C zapísaná 

ako lesný pozemok, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Cerová, č. 104, 906 33  Cerová. 

Podmienkou užívania je, že predmetná parcela bude využívania výlučne ako strelnica 
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poľovného združenia Cerová, po splnení všetkých legislatívnych podmienok, vypracovania 

projektu osobu s osobitným oprávnením a určením prevádzkovania. V prípade predaja 

pozemku zo strany obce bude mať poľovné združenie Cerová predkupné právo k tomuto 

pozemku. OZ poveruje starostu obce na zápis do listu vlastníctva na katastrálny úrad ako spôsob 

využitia pozemku na vybudovanie strelnice. 

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

Ďalej starosta predniesol žiadosť Základnej školy s materskou školou Cerová, v ktorej žiadajú 

o finančný príspevok v rámci vyplatenia mimoriadnych odmien vo výške 500,- € v hrubej mzde 

na zamestnanca vo verejnej správe. Jedná sa konkrétne o 4 zamestnancov v materskej škole, 3 

zamestnancov v školskej jedálni + jedného zamestnanca v ŠJ na 0,67 úväzku a 1 zamestnanca 

v školskom klube detí. Čo spolu aj s odvodmi predstavuje sumu 5 852,- €.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok v rámci vyplatenia mimoriadnych odmien 

vo výške 500,- € v hrubej mzde na zamestnanca vo verejnej správe, konkrétne sa jedná o 4 

zamestnancov v materskej škole, 3 zamestnancov v školskej jedálni + jedného zamestnanca 

v ŠJ na 0,67 úväzku a 1 zamestnanca v školskom klube detí. Čo spolu aj s odvodmi predstavuje 

sumu 5 852,- €.  

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

Ďalej starosta predniesol žiadosť občianskeho združenia OZ Cerová Inak, so sídlom 906 33  

Cerová 395, v ktorom žiadajú o finančný príspevok v hodnote 400,- € na zabezpečenie dopravy 

autobusmi na pochod boja proti rakovine prsníka, ktorý sa koná 24.09.2022 v Bratislave. Týmto 

chcú podporiť boj proti tejto závažnej chorobe a zúčastniť sa môže ktokoľvek z našej obce.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok v hodnote 400,- € pre občianske združenie 

OZ Cerová Inak, so sídlom 906 33  Cerová 395, na zabezpečenie dopravy autobusmi na pochod 

boja proti rakovine prsníka, ktorý sa koná 24.09.2022 v Bratislave. 

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

Ďalej starosta informoval spolu s predsedom komisie výstavby a územného plánovania 

o činnosti komisie, ktorá rokoval 7.9.2022 a venovala sa činnostiam, ktoré mala za úlohu 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev. Jedným zo záverom komisie ohľadom predaja časti 

pozemku v lokalite Sokolské chaty pre žiadateľa p. Richarda Teplanského. Komisia dospela 

k záveru, že žiadaná časť pozemku nemôže byť odpredaná tzv. osobitným zreteľom a ďalších 

faktorom je, že časť pozemku je dostatočne veľká na ďalšiu individuálnu výstavbu. Z tohto 

dôvodu komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu aby žiadosti o odpredaj nevyhovela. 

Obecné zastupiteľstvo nevyhovuje žiadosti p. Richarda Teplanského, bytom Ul. Evy 

Kostolányiovej 9053/23, Trnava o odpredaj časti parcely v Sokolských chatách, k.ú. Rozbehy, 

časť parc. registra KN E, č. 1120. 

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

Ďalším bodom zo zasadnutia komisie výstavby a územného plánovania bola žiadosť p. 

Angeliky Pikovej o odpredaj časti pozemkov v blízkosti jej nehnuteľnosti a na mieste jej 

nehnuteľnosti, ktoré dlhodobo užíva a stará sa o tento pozemok. 

Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s odpredajom časti tohto pozemku, presná výmera 

bude určená po vypracovaní geometrického plánu, ktorý si žiadateľka nechá vypracovať. Po 

vypracovaní GP a doručení sa žiadosťou ďalej bude zaoberať obecné zastupiteľstvo. 

    Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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6. Diskusia 

V rámci diskusie starosta spolu s predsedom komisie pre výstavbu a územné plánovanie 

informoval o ďalšom rokovaní komisie ohľadom vysporiadania pozemkov pre plánovanú 

miestnu komunikáciu pod školou od bytového domu smerom k autobusovej zastávke Cerová. 

Kde bolo stretnutie starostu, komisie a vlastníkov pozemkov. Z tohto rokovania vyplynuli určité 

závery a bude spracovaná zápisnica, ktorá bude doručená každému z účastníkov konania. Ďalej 

starosta informoval prítomných o aktuálnom stave spracovania štúdie realizovateľnosti 

budovania kanalizácie v obci Cerová. Podľa poslednej komunikácie s projekčnou kanceláriou 

je predmetná štúdia pred dokončením a odovzdaná by mala byť koncom septembra tohto roku. 

Na základe tejto štúdie môže obec v budúcich obdobiach nechať spracovávať plnohodnotnú 

projektovú dokumentáciu na budovanie kanalizácie, kde na základe tejto projektovej 

dokumentácie a všetkých povolení, ktoré z nej vyplynú, môže obec žiadať o finančné 

príspevky, resp. dotácie na budovanie tejto kanalizácie. 

Ďalej obecné zastupiteľstvo spolu so starostom diskutovali na rôzne témy, ale prevažne na tému 

verejných financií, zdražovaniu režijných nákladov, ktoré sú najviac spôsobené zvyšovaním 

cien energií a rôznymi vládnymi opatreniami, ktoré majú obrovský negatívny vplyv na 

financovanie obcí a miest. Najťažšie roky pre obce a mestá ešte len prídu, budúce 2-3 roky budú 

veľmi ťažké z pohľadu udržateľnosti fungovania miest a obcí. 

 

7. Uznesenia a záver 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí. Ďalej poďakoval aj všetkým poslancom za podporu a ich činnosť vo volebnom 

období rokov 2018-2022. Uviedol, že toto zasadnutie OZ je pravdepodobne posledné v tomto 

funkčnom období a poprial všetkých kandidátom, ktorí sa rozhodli kandidovať v nasledujúcich 

komunálnych voľbách, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022, veľa úspechov. Ďalej si zobral slovo aj 

zástupca starostu p. Ing. Anton Švarc, ktorý taktiež poďakoval všetkým poslancom za ich 

činnosť a poprial veľa úspechov v ďalšom osobnom aj pracovnom živote. Následne 

sa pristúpilo k prijatiu uznesení a hlasovaní. 

 

 

Uznesenie č. 11/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v obci Cerová za školský rok 

2021/2022 bez pripomienok a doplnkov. 

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

 

 

Uznesenie č. 12/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie organizáciu Základnej školy s 

materskou školou Cerová v školskom roku 2022/2023 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 13/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez pripomienok a doplnkov. 

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

 

Uznesenie č. 14/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje dotáciu na dofinancovanie nákladov na 

kúpu potravín pre potreby školskej jedálne vo výške cca. 200,- € za kalendárny mesiac, presná 

suma nákladov bude vyčíslená vždy na konci príslušného kalendárneho mesiaca. 

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

 

Uznesenie č. 15/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje do bezplatného užívania na dobu neurčitú 

parc. č. 1295, registra E, v k.ú. Cerová – Lieskové, zapísaná na liste vlastníctva č. 1447, 

v registri C zapísaná ako lesný pozemok, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Cerová, č. 104, 

906 33  Cerová. Podmienkou užívania je, že predmetná parcela bude využívania výlučne ako 

strelnica poľovného združenia Cerová, po splnení všetkých legislatívnych podmienok, 

vypracovania projektu osobu s osobitným oprávnením a určením prevádzkovania. V prípade 

predaja pozemku zo strany obce bude mať poľovné združenie Cerová predkupné právo 

k tomuto pozemku. OZ poveruje starostu obce na zápis do listu vlastníctva na katastrálny úrad 

ako spôsob využitia pozemku na vybudovanie strelnice. 

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

 

Uznesenie č. 16/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje finančný príspevok v rámci vyplatenia 

mimoriadnych odmien vo výške 500,- € v hrubej mzde na zamestnanca vo verejnej správe, 

konkrétne sa jedná o 4 zamestnancov v materskej škole, 3 zamestnancov v školskej jedálni + 

jedného zamestnanca v ŠJ na 0,67 úväzku a 1 zamestnanca v školskom klube detí. Čo spolu aj 

s odvodmi predstavuje sumu 5 852,- €.  

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

 

Uznesenie č. 17/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje finančný príspevok v hodnote 400,- € pre 

občianske združenie OZ Cerová Inak, so sídlom 906 33  Cerová 395, na zabezpečenie dopravy 

autobusmi na pochod boja proti rakovine prsníka, ktorý sa koná 24.09.2022 v Bratislave. 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 18/2022 

        Obecné zastupiteľstvo obce Cerová nevyhovuje žiadosti p. Richarda Teplanského, bytom 

Ul. Evy Kostolányiovej 9053/23, Trnava o odpredaj časti parcely v Sokolských chatách, k.ú. 

Rozbehy, časť parc. registra KN E, č. 1120.  

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

 

Uznesenie č. 19/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová predbežne súhlasí s odpredajom časti pozemku, 

konkrétne parc. č. 238/1, registra KN C, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľke Angelike Pikovej, 

ktoré má slúžiť na urovnanie majetkových pomerov. Presná výmera bude určená po 

vypracovaní geometrického plánu, ktorý si žiadateľka nechá vypracovať. Po vypracovaní GP 

a doručení sa žiadosťou ďalej bude zaoberať obecné zastupiteľstvo. 

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

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Ing. Vladimír Nemec                                          ............................ 

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

 

Zapísala : Alena Romanová 


