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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

29.09.2020 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce                    

 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Anton Švarc, Mgr. art. Mário Harnúšek, Pavol Chovanec, 

Stanislav Janák, Ing. Vladimír Nemec, PaedDr. Božena Malichová, Jana Daniel, Mgr. Štefan 

Huťťa – hlavný kontrolór 

 

Ospravedlnení: Jozef Mengler, Ľubomír Pavlík 

 

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 zariadením v obci Cerová v školskom roku 2019/2020. 

3. Organizácia Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2020/2021 

4. Predaj časti parc. č. 1109/1, k.ú. Rozbehy (časť Sokolské chaty), žiadateľom Izabele 

Fabiankovej a Ing. Vojtechovi Rudicsovi. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Uznesenia a záver. 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

      Za zapisovateľa bola určená PaedDr. Božena Malichová – poslankyňa OZ, za overovateľov 

boli určení Pavol Chovanec a Ing. Anton Švarc.  

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, 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 zariadením v obci Cerová v školskom roku 2019/2020 

 

     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 2019/2020. Uviedol, že hodnotenie v správe je ovplyvnené 

pandémiou COVID-19. Vyzdvihol dobré výsledky školy a ozrejmil problémy počas školského 
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roka. Správa obsahuje prílohu o výchovno-vzdelávacej činnosti počas prijatých opatrení 

spôsobených pandémiou.   

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

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

 

3. Organizácia Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2020/2021 

 

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

organizáciu Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 202/2021. Oboznámil 

s personálnym zabezpečením, počtami žiakov, ozrejmil prijaté opatrenia kvôli pandémii 

COVID-19 pre daný školský rok. 

    OZ vzalo organizáciu Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 

2020/2021 na vedomie 

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

 

4. Predaj časti parc. č. 1109/1, k.ú. Rozbehy (časť Sokolské chaty), žiadateľom Izabele 

Fabiankovej a Ing. Vojtechovi Rudicsovi 

 

     Starosta obce Cerová predniesol žiadosť Izabely Fabiankovej a Ing. Vojtecha Rudicsa 

o odpredaj časti parcely KN „E“ č. 1109/1 – trvalé trávne porasty o výmere cca. 200 m2. Obecné 

zastupiteľstvo na návrh stavebnej komisie predbežne súhlasí s odpredajom časti pozemku, za 

podmienok, že bude vykonaná miestna obhliadka za účasti žiadateľov, priľahlých susedov 

žiadateľov a zástupcov obce, kde budú vytýčené nové hranice pozemku a následne bude 

vypracovaný geometrický plán, na základe ktorého bude uskutočnený predaj časti pozemku.  

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

 

5. Rôzne 

 

     Starosta obce predniesol žiadosť p. Petra Vicena a p. Radka Michalicu o odpredaj parciel v 

k.ú. Cerová-Lieskové: 

a, Peter Vicen, parc. registra „E“ KN č. 641 – orná pôda o výmere 701 m2, zapísaná na LV č. 

2259 v podiele 2/3 a parc. registra „E“ KN č. 642 – orná pôda o výmere 1338 m2, zapísaná na 

LV č. 2261 v podiele 2/3.  

b, Radko Michalica, parc. registra „E“ KN č. 636 – orná pôda o výmere 464 m2 a parc. registra 

„E“ KN č. 643 – orná pôda o výmere 2849 m2, zapísaná na LV č. 2257 v podiele 2/3. 

Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi vyššie uvedených pozemkov. 

Starosta obce požiadal stavebnú komisiu o stanovisko k danej žiadosti. O ďalšom postupe 

o odpredaj sa bude rokovať na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

Ďalšiu žiadosť o odpredaj časti parc. „C“ KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

88 m2 predložila pani Eva Hanáčková. Starosta informoval poslancov OZ o situácií súvisiacej 
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s predmetným odpredajom. Uviedol, že daný odpredaj už bol v minulosti riešený a schválený 

OZ uznesením č. 26/2000 zo dňa 22.06.2000. Pred schválením v roku 2000 bol vypracovaný aj 

geometrický plán pre manželov Hanáčkových. Momentálne je potrebné doriešiť stav zapísania 

GP na katastrálnom úrade a následne bude OZ pokračovať v konaní o odpredaj. OZ predbežne 

súhlasí s odpredajom, nakoľko sa jedná o vysporiadanie pozemku pod rodinným domom 

žiadateľky. 

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

 

Starosta obce predniesol žiadosť Poľovného združenia Cerová o poskytnutie ročného 

finančného príspevku v sume 600,- € na prevádzku organizácie. K tomu upresnil, že združenie 

má zámer zriadiť predajňu diviny v priestoroch budovy Jednoty v Cerovej (bývalá predajňa 

mäsa a mäsových výrobkov), kde plánujú dané priestory rekonštruovať. OZ žiadosť 

prerokovalo a po upresnení detailov na čo presne bude príspevok použitý, ho zohľadní 

v budúcoročnom rozpočte pre rok 2021. 

 

6. Diskusia 

 

Starosta informoval prítomných o prebiehajúcich prácach v obci: 

- Výstavba bytového domu 27 b.j. – stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu, sú 

vykonávané pravidelné kontroly obcou a ŠFRB. 

- Rekonštrukcia kotolne v budove školskej jedálne, ktorá slúži aj pre materskú školu, 

momentálne prebiehajú dokončovacie práce a bude uvedená do plnej prevádzky 

- ČOV pod školou – prebieha stavebné konanie na vydanie rozhodnutia uskutočnenia 

stavby, predpoklad október až november 2020. 

- Obnova historického parku – práce sú vykonávané v zmysle projektu, bola vykonaná 

kontrola zo strany Krajského pamiatkového úradu, ktorý vyzdvihol vysokú úroveň 

vykonaných prác a bude odporúčať obnovu parku v ďalších rokov aj využitie  rôznych 

programov na čerpanie dotácií. 

- Záchrana hradu Korlátko – tohtoročné práce sú ukončené, bola vykonaná kontrola 

z Krajského pamiatkového úradu, ktorý vyzdvihol vysokú kvalitu vykonaných prác. 

- Reklamná tabuľa umiestnená pred Cerovou (od Jablonice) – starosta informoval, že 

vzniknutú situáciu rieši s majiteľom reklamnej stavby a s príslušnými úradmi. 

- Umiestnenie starého zo zvonice v Lieskovom – starosta ozrejmil, že zvon po dohode 

bude v kostole sv. Anjelov Strážcov v Cerovej. K tomu p. Peter Pavlík poďakoval 

starostovi a poslancom OZ za podporu pri inštalácii nového zvonu v Lieskovom. 

Ozrejmil udalosti, ktoré ho viedli k výmene zvonu. Starosta a hlavný kontrolór obce aj 

v mene poslancov a občanov poďakoval p. Petrovi Pavlíkovi za organizáciu celej 

výmeny zvona a všetkých s tým súvisiacich krokov, ktoré boli potrebné. Následne p. 

Pavlík ukázal poslancom OZ vyrobenú bronzovú plaketu, ktorá bude umiestnená pri 

zvone v kostole a venoval im videozáznam zo slávnosti uvedenia zvonu do života, ktoré 

6. júla 2020. 

 

Kronikárka obce p. Malichová v krátkosti prezentovala návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 

2018 a 2019. Poslanec Ing. Švarc informoval, že návrhy prerokovala kultúrna a školská komisia 
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a odporúča ich na schválenie OZ. Návrhy boli tiež zaslané aj všetkým poslancov OZ, ktorí 

neuviedli žiadne pripomienky a doplnenia. OZ schválilo návrh zápisu do obecnej kroniky za 

rok 2018 a 2019. 

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

Poslanci sa vyjadrili k situácii ohľadom pandémie COVID-19 a ich opatreniam a ich dosahom 

na blížiace sa hody v obci. Konštatovali, že by bolo vhodné, aby sa opatrenia dodržiavali, aj 

keď tradície sú nastavené na veľké spoločenské udalosti. 

Poslanec p. Harnúšek upozornil na uskladnenie biologického odpadu v časti „Krajčírovská“. 

Situácia bude preverená a bude podané vysvetlenie na ďalšom zasadnutí OZ. 

18:27 hod. zo zasadnutia OZ z rodinných dôvodov odišla poslankyňa OZ pani Jana Daniel. 

 

6. Uznesenia a záver 

 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí a pristúpilo sa k prijatiu uznesení a hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 18/2020 

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

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

2019/2020 bez pripomienok. 

 

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

 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie organizáciu Základnej školy s materskou 

školou Cerová v školskom roku 202/2021. 

 

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

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje predbežný predaj pozemku časti parcely 

registra KN „E“ č. 1109/1 – trvalé trávne porasty o výmere cca. 200 m2. žiadateľom Izabele 

Fabiankovej a Ing. Vojtechovi Rudicsovi. Za podmienok, že bude vykonaná miestna obhliadka 

za účasti žiadateľov, priľahlých susedov žiadateľov a zástupcov obce, kde budú vytýčené nové 

hranice pozemku a následne bude vypracovaný geometrický plán, na základe ktorého bude 

uskutočnený predaj časti pozemku. 

 

Hlasovanie: prítomných 6, za 6, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje predbežný predaj pozemku časti parcely 

registra KN „C“ č. 174/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca. 88 m2 žiadateľke Eve 

Hanáčkovej, bytom Cerová 438. 

 

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

 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za roky 2018 

a 2019 bez pripomienok. 

 

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

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Pavol Chovanec                            ............................ 

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

 

Zapísala : PaedDr. Božena Malichová 


