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Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Cerová konaného dňa 25.09.2019 

 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu 

nezávislého audítora o konsolidujúcej účtovnej jednotke obci Cerová. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje  „Program odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 2016-2020“ 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová 

bez výhrad. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy a školských zariadení v školskom roku 2018/2019. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/41 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 29 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 174/1 

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

 

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, 
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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.  

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 306/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 306 geometrickým 

plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom,  od Vladimíra Váverku, bytom 

Cerová č. 205 za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu na všetky právne úkony súvisiace 

s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/40 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 19 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 

174/1 geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, Jane 

Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava.  

 

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 pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok dlhodobo užíva 

a stará sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný.  

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na 5,00 €/m2. 

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 310/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 310  geometrickým 

plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, od Jany Kubišovej, bytom 

Pečianska 9, 851 01  Bratislava za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu na všetky právne 

úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1109/227 o výmere 27 m2, k.ú. Rozbehy, ktorá 

vznikla odčlenením od parcely č. 1109/1 – trvalý trávny porast geometrickým plánom č. 

42/2018 vyhotoveným Ing. Jozefom Fančovičom, úradne overeným Ing. Tomášom Blanárikom 
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dňa 30.05.2018 pod číslom 411/2018, Petrovi a Silvii Kvetanovým, bytom Majcichov 526, 919 

22 Majcichov a Jurajovi Kvetanovi, bytom Majcichov 526, 919 22 Majcichov za predajnú cenu 

5,00 €/m2.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že vo veci predaja predmetného pozemku boli už minulosti vykonané kroky na zmenu 

vlastníckych pomerov predchádzajúceho vlastníka rekreačnej chaty, pozemok je pre obec 

neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  Poveruje starostu na všetky právne 

úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje žiadosť manželov Benešových o odpredaj parcely registra C-KN č.  174/39-

zastavaná plocha a nádvorie.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, bezprostredne susedí s ich pozemkom, pre obec je 

pozemok inak neupotrebiteľný. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   6, proti   2, zdržali sa   0 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

 

  

 


