Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa
konalo 21. marca 2018
Uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
za rok 2017.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v lokalite Sokolské chaty p. R. Mäsiarovi a jeho manželke p. L. Mäsiarovej
Klčovanskej, majiteľom chaty, za cenu 3,- € / m2. Ide o parcelu registra „E“, k.ú. Rozbehy č.
1109/1 – Trvalé trávnaté porasty, pozemok č. 1109/226 o výmere 494 m2, ktorý je oddelený
od obecného pozemku par. č.. 1109/1. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
predmetná časť pozemku je pre obec nevyužiteľná, nakoľko sa tento pozemok nachádza
v bezprostrednej blízkosti jestvujúcej chatky. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing.
Jána Čerešníka, na všetky právne úkony spojené s uzavretím kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predbežný odpredaj pozemku v oblasti Sokolských chát –
parc. č. 1109/176 manželom Kvetanovým, ktorí si najprv nechajú vypracovať geometrický
plán.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – parcelu č. 786/24 registra C KN, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2
v katastrálnom území Cerová-Lieskové, vlastníka Jozefa Hološku, r. Hološku, nar. 17.11.1958,
bytom Cerová 422, za pozemok patriaci obci – novovytvorená parcela č. 174/38 registra C KN,
druh pozemku zastavané plochy o výmere 70 m2 v katastrálnom území Cerová-Lieskové, ktorá
bola odčlenená z parcely 174/1 geometrickým plánom č. 131/2017 zo dňa 11.01.2018.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je fakt, že obec potrebuje parc. č. 786/24 ako nepeňažný
vklad nehnuteľného majetku obce do spoločnosti Skládka Cerová s.r.o. so sídlom CerováLieskové č. 481, 906 33 Cerová na navýšenie základného imania. Ako odplatu ponúkla
Jozefovi Hološkovi, r. Hološkovi, nar. 17.11.1958, bytom Cerová č. 422, novovytvorenú
parcelu registra C KN číslo 174/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 70
m2 .
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje kúpu pozemkov od Jozefa Hološku, r. Hološku, nar.
17.11.1958, bytom Cerová, evidovaných na LV č. 2031, register C KN, katastrálne územie
Cerová-Lieskové, a to:
parcela číslo
výmera
druh pozemku
774/10
1720 m2
orná pôda
2
786/20
41 m
ostatná plocha
786/21
183 m2
zastavaná plocha a nádvorie
786/22
240 m2
ostatná plocha
2
786/23
950 m
ostatná plocha

Celková výmera kupovaných pozemkov je 3.134 m2. Cena za m2 bola stanovená na 5,- €,
celková hodnota pozemkov je 15.670,- €.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing. Jána Čerešníka, na všetky právne úkony
spojené s uzavretím kúpno-predajnej a zámennej zmluvy.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základného imania do spoločnosti Skládka Cerová
s.r.o., so sídlom Cerová-Lieskové č. 481, 906 33 Cerová, formou nepeňažného vkladu
nehnuteľného majetku obce.
Nepeňažný vklad spoločníka Obec Cerová pre navýšenie základného imania predstavujú
pozemky:
parcela číslo
výmera
druh pozemku
2
786/24
72 m
zastavaná plocha a nádvorie
774/10
1720 m2
orná pôda
786/20
41 m2
ostatná plocha
2
786/21
183 m
zastavaná plocha a nádvorie
786/22
240 m2
ostatná plocha
2
786/23
950 m
ostatná plocha
Hodnota nepeňažného vkladu bude stanovená znaleckým posudkom, na základe ktorého bude
tento vklad zahrnutý do základného imania spoločnosti Skládka Cerová s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Ing. Jána Čerešníka, na všetky právne úkony
spojené s navýšením základného imania spoločnosti Skládka Cerová s.r.o..
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 163
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku 300 € ako príspevok p. R. Rakovi reprezentantovi v
silovom trojboji na reprezentáciu SR a našej obce na súťažiach ME v Plzni a MS v Mongolsku.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odsunutí odhlasovania nového nájomcu v priestoroch
hostinca po vypracovaní a posúdení podnikateľských zámerov, ktoré predložia obaja
záujemcovia do 2 týždňov (okolo 15.4.2018).
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Ing. Ján Čerešník
Starosta obce

