
  Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 08.09.2022 

 

Uznesenie č. 11/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v obci Cerová za školský rok 

2021/2022 bez pripomienok a doplnkov. 

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

 

Uznesenie č. 12/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová berie na vedomie organizáciu Základnej školy s 

materskou školou Cerová v školskom roku 2022/2023 

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

 

Uznesenie č. 13/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez pripomienok a doplnkov. 

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

 

Uznesenie č. 14/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje dotáciu na dofinancovanie nákladov na 

kúpu potravín pre potreby školskej jedálne vo výške cca. 200,- € za kalendárny mesiac, presná 

suma nákladov bude vyčíslená vždy na konci príslušného kalendárneho mesiaca. 

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

 

Uznesenie č. 15/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje do bezplatného užívania na dobu neurčitú 

parc. č. 1295, registra E, v k.ú. Cerová – Lieskové, zapísaná na liste vlastníctva č. 1447, 

v registri C zapísaná ako lesný pozemok, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Cerová, č. 104, 

906 33  Cerová. Podmienkou užívania je, že predmetná parcela bude využívania výlučne ako 

strelnica poľovného združenia Cerová, po splnení všetkých legislatívnych podmienok, 

vypracovania projektu osobu s osobitným oprávnením a určením prevádzkovania. V prípade 

predaja pozemku zo strany obce bude mať poľovné združenie Cerová predkupné právo 

k tomuto pozemku. OZ poveruje starostu obce na zápis do listu vlastníctva na katastrálny úrad 

ako spôsob využitia pozemku na vybudovanie strelnice. 

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

 

 

 



Uznesenie č. 16/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje finančný príspevok v rámci vyplatenia 

mimoriadnych odmien vo výške 500,- € v hrubej mzde na zamestnanca vo verejnej správe, 

konkrétne sa jedná o 4 zamestnancov v materskej škole, 3 zamestnancov v školskej jedálni + 

jedného zamestnanca v ŠJ na 0,67 úväzku a 1 zamestnanca v školskom klube detí. Čo spolu aj 

s odvodmi predstavuje sumu 5 852,- €.  

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

 

Uznesenie č. 17/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje finančný príspevok v hodnote 400,- € pre 

občianske združenie OZ Cerová Inak, so sídlom 906 33  Cerová 395, na zabezpečenie dopravy 

autobusmi na pochod boja proti rakovine prsníka, ktorý sa koná 24.09.2022 v Bratislave. 

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

 

Uznesenie č. 18/2022 

        Obecné zastupiteľstvo obce Cerová nevyhovuje žiadosti p. Richarda Teplanského, bytom 

Ul. Evy Kostolányiovej 9053/23, Trnava o odpredaj časti parcely v Sokolských chatách, k.ú. 

Rozbehy, časť parc. registra KN E, č. 1120.  

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

 

Uznesenie č. 19/2022 

          Obecné zastupiteľstvo obce Cerová predbežne súhlasí s odpredajom časti pozemku, 

konkrétne parc. č. 238/1, registra KN C, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľke Angelike Pikovej, 

ktoré má slúžiť na urovnanie majetkových pomerov. Presná výmera bude určená po 

vypracovaní geometrického plánu, ktorý si žiadateľka nechá vypracovať. Po vypracovaní GP 

a doručení sa žiadosťou ďalej bude zaoberať obecné zastupiteľstvo. 

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

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                                                                                                 starosta obce Cerová 


