Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 28.11.2018

Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
a. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Cerová, Ing. Ján Čerešník, zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva : Jana Daniel, Mgr. Art. Mário Harnúšek, Pavol
Chovanec, Stanislav Janák, PaedDr. Božena Malichová, Jozef Mengler, Ing.
Vladimír Nemec, Ľubomír Pavlík, Ing. Anton Švarc
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
poveruje poslanca Ing. Antona Švarca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, aby funkciu zástupcu starostu vykonával Ing. Anton
Švarc.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
a. poveruje poslancov Ing. Antona Švarca a PaedDr. Boženu Malichovú vykonávať
funkciu sobášiaceho
b. určuje sobášne dni : štvrtok a sobota
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
a. zriaďuje
komisiu na ochranu verejného záujmu a sociálnych vecí
komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia
komisiu školstva, kultúry a športu

b. určuje
náplň práce komisie a to :
Komisia na ochranu vereného záujmu a sociálnych vecí
Náplň : Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich
evidenciu. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií,
zamestnaní alebo činnosti. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov
uvádzaných v oznámení požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie. Podáva podnety
príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti
písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné. Poskytuje
informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej
osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informácií, pričom rešpektuje limity ustanovené v článku 7 ods. 7 až ods. 9 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a
zákone č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predkladá
obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá
obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania. Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a
príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starostom obce a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá
obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy na začatie konania. Posudzuje žiadosti o poskytnutie
jednorazovej dávky sociálnej výpomoci a predkladá návrh na rokovanie OZ. Posudzuje návrhy
na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých
občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov. Posudzuje návrhy na sociálno-právnu
ochranu detí a mládeže.
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Náplň : V oblasti výstavby, územného plánovania vykonáva poradnú, iniciatívnu a kontrolnú
činnosť na úseku výstavby, územného plánovania a rozvoja obce. Podieľa sa na koncepte
návrhu územného plánu, prerokúva a navrhuje pripomienky a podnety k návrhu územného
plánu. Podľa potreby iniciuje zmeny a dodatky schváleného územného plánu. Podieľa sa na
výbere a iniciuje prípravu lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, lokalít na
výstavbu rodinných domov, garáží a pod. Vypracováva návrhy na riešenie sporov v oblasti
výstavby. Poskytuje stanovisko k žiadostiam o odpredaj nehnuteľného majetku obce. Podieľa
sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby a údržby objektov v majetku obce. V oblasti
životného prostredia sa spolupodieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa
ku koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci. Vyjadruje sa k návrhom zásad
ochrany a tvorby životného prostredia v obci a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania.
Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života a zosúlaďuje potreby ochrany
prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a starostlivosti o verejnú
zeleň. Navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov. Môže
sa podieľať na kontrole činnosti právnických a fyzických osôb z hľadiska ochrany a tvorby

životného prostredia. Vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a
zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Poskytuje stanovisko
v prípade vzniknutých sporov vo veci životného prostredia. Posudzuje a prijíma návrhy
občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje
stanoviská OZ. V rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami OZ a
zložkami organizovanými v obci.

Komisia školstva, kultúry a športu
Náplň : Spolupodieľa sa na príprave a organizácii obecných kultúrno-spoločenských podujatí.
Pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, predkladá návrhy na
finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí. Zabezpečuje rozvoj kultúry v obci. Predkladá
návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v
školách, alebo školských zariadeniach. Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry v obci,
participuje na usporadúvaní športových podujatí na území obce. Sleduje stav, udržiavanie a
celkové využitie športových zariadení v obci a predkladá patričné návrhy na zlepšenie.
Posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti
a predkladá svoje stanoviská OZ. V rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými
komisiami OZ a zložkami organizovanými v obci.

c. volí predsedov a členov komisií
Komisia na ochranu vereného záujmu a sociálnych vecí
- predseda : Pavol Chovanec
- členovia : Jozef Mengler, Stanislav Janák
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- predseda : Ing. Vladimír Nemec
- členovia : Jana Daniel, Mgr. Art. Mário Harnúšek, Ing. Miroslav Masár st.,
Ferdinand Konopa
Komisia školstva, kultúry a športu
- predseda : Ľubomír Pavlík
- členovia : PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Anna Michalicová, Ing. Anton Švarc,
Richard Keračík
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu
obce Ing. Jána Čerešníka vo výške 2.400,- €.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
určuje poslancom Obecného zastupiteľstva do správy jednotlivé časti obce a to nasledovne :
Ing. Vladimír Nemec : Malý Háj
Ing. Anton Švarc : ulica Mexiko a Prídavky
PaedDr. Božena Malichová : hlavná cesta od Rozbehov po sochu sv. Vendelína a ulicu Záhrady
na Cerovej (tzv. Kozia ulica)
Pavol Chovanec : hlavná cesta od sv. Vendelína po s.c. 360
Jozef Mengler : ulica Rechtorka a Hoštáky
Mgr. Art. Mário Harnúšek : Lieskové a Výmoľ
Jana Daniel : ulica nad školou a Potok
Ľubomír Pavlík : Dedina
Stanislav Janák : Háj po Kaštieľ, Záhrada na Lieskovom
Starosta : Rozbehy
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Cerová.
Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0

Ing. Ján Čerešník
starosta obce

