
  Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 14.12.2022 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra správe 

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 a k správe z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky a ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2021 

k 31.12.2021 na vedomie. 

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

 

Uznesenie č. 28/2022 

          Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky za rok 2021 a k správe z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a ďalším 

požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2021 k 31.12.2021 na vedomie bez 

pripomienok. 

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

 

Uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

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

 

Uznesenie č. 30/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2023 s úpravami, ktoré boli 

schválené počas zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

 

Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predmet záložného práva v súlade so zákonom č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe 

zmluvy o úvere č. 200/112/2020 a č. 200/114/2020 pre stavbu „Bytový dom Cerová 27 b.j.“ 

a pozemkov pod stavbou parc. č. CKN 562/26, parc. č. CKN 562/27  a priľahlej časti pozemku 

parc. č. CKN 562/1, k. ú. Cerová-Lieskové, LV č. 705, aby predmetná nehnuteľnosť pre záložné 

právo mala prístup k verejnej komunikácii. Zároveň obecné zastupiteľstvo poveruje starostu 

obce k právnym úkonom potrebným k záložnému právu. 

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

 



Uznesenie č. 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave 

rozpočtu obce pre rok 2022 a návrhu rozpočtu obce pre rok 2023 – 2025 bez pripomienok. 

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

 

Uznesenie č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce pre rok 2022 a návrh 

rozpočtu obce pre rok 2023 – 2025 s úpravami, ktoré boli schválené počas zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

 

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

 

Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre 

rok 2023 bez pripomienok. 

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

 

Uznesenie č. 35/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k zmluve medzi Obcou Cerová a Skládkou 

Cerová s.r.o. bez pripomienok. 

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

 

Uznesenie č. 36/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj parc. č. 174/46 ostatná plocha, registra C KN, 

k.ú. Cerová-Lieskové, výmera 39 m2, zapísanú na LV č. 705, vo výlučnom vlastníctve Obce 

Cerová, žiadateľom Kvetoslave Funkovej, rod. Gurínovej, bytom Cerová 293 a Jánovi 

Gurínovi, bytom L.Novomeského 1312/70, Senica. Poslanci spôsob predaja určili 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 predmetná časť pozemku je 

žiadateľmi z časti ohraničená oplotením a vstupnou bránou. Pozemok žiadatelia užívajú, starajú 

sa o neho, pre obec je neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať. OZ stanovilo 

predajnú cenu 5,-€/m2.  Zároveň poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom 

vlastníckych práv. 

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

 

Uznesenie č. 37/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky obce Cerová za rok 2021, spracovaný 

kronikárkou obce pani PaedDr. Boženou Malichovou bez pripomienok. 

 

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

 

 



Uznesenie č. 38/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice bez pripomienok. 

 

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

 

Uznesenie č. 39/2022 

          Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 100€ na organizovanie 

stolnotenisového turnaja p. Ladislavovi Kubovi. 

 

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

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                                                                                                 starosta obce Cerová 


