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 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 24.06.2020 

 

Uznesenie č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019. 

 

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

 

Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

 

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

 

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

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

 

Uznesenie č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie schodok rozpočtu obce za rok 2019 v sume 

153,16 EUR. 

 

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

 

Uznesenie č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 

146 554,71 €. 

 

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

 

Uznesenie č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na II. polrok 2020. 

 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Cerová o finančný príspevok vo 

výške 1 075,- EUR na preplatenie zostávajúcej dovolenky za rok 2020  Mgr. Jane Mihelovej. 

 

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

 

Uznesenie č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová ruší v plnom znení uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

40/2019.  

 

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

 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová ruší v plnom znení uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

37/2019 a nahrádza nasledovným ho textom: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej číslo 331/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, k. 

ú. Cerová-Lieskové,  ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 331/1 geometrickým plánom č. 

17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 331/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

10 m2, k. ú. Cerová-Lieskové ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 331/1 geometrickým 

plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

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, novovzniknutú parc. č. 331/14 má oplotenú, pre obec sú pozemky inak neupotrebiteľné.  

 

určuje predajnú cenu predávaných pozemkov na  5,00 €/m2.  

 

Poveruje starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

 

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

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 


