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 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 15.12.2020 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 7 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2021 bez pripomienok 

a doplnkov. 

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

 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok a doplnkov. 

 

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

 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2020 bez pripomienok 

a doplnkov.  

 

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

 

Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Cerová na rok 2021 a berie na vedomie rozpočty 

obce Cerová na roky 2022 a 2023. 

 

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

 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje plán hlavného kontrolóra obce na rok 2021 bez 

pripomienok a doplnkov. 

 

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

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo dáva žiadateľovi Petrovi Vicenovi, bytom Cerová 21, predbežný súhlas na 

odpredaj podielov parcely č. 641, registra E KN, k.ú. Cerová-Lieskové, druh pozemku orná pôda 

o výmere 701 m2 a parcely č.642, registra E KN, k.ú. Cerová-Lieskové, druh pozemku orná pôda 

o výmere 1338 m2, za podmienok, že bude vypracovaný odborný posudok, ktorý určí cenu za 

predmetné podiely parciel a následne bude obecným zastupiteľstvom schválený predaj podielov.  

 

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo dáva žiadateľovi Radkovi Michalicovi, bytom Cerová 474, predbežný 

súhlas na odpredaj podielov parcely č. 636, registra E KN, k.ú. Cerová-Lieskové, druh pozemku 

orná pôda o výmere 464 m2 a parcely č.643, registra E KN, k.ú. Cerová-Lieskové, druh pozemku 

orná pôda o výmere 2849 m2, za podmienok, že bude vypracovaný odborný posudok, ktorý určí 

cenu za predmetné podiely parciel a následne bude obecným zastupiteľstvom schválený predaj 

podielov.  

 

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

 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s predajom časti parcely č. 1088/1, registra E KN, k.ú. 

Rozbehy, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie žiadateľom Mgr. Bernadete Kostúrovej 

a Mgr. Adriánovi Kostúrovi, bytom Vysoká 8, Bratislava, za podmienok, že žiadatelia vypracujú 

geometrický plán, ktorý oddelí predmetnú časť parcely, určí presnú výmeru a následne OZ schváli 

predaj časti parcely. 

 

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

 

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre kronikárku obce PaedDr. Boženu 

Malichovú vo výške 100 €. 

 

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

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 


