
  Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 28.10.2021 

 

Uznesenie č. 23/2021 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Vereša, bytom Cerová 150, o odpredaj 

pozemkov parcely č. 804/, 804/3, 804,4 registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové. 

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

 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2020/2021 a organizáciu ZŠ s MŠ Cerová v školskom roku 2021/2022. 

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

 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo volí za prísediaceho na Okresný súd Senica Ing. Antona Švarca, bytom 

Cerová 123. 

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

 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej závierky a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 

predpisov za rok 2020. 

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

 

 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia komisie pre kultúru, školstvo a šport  

v nasledovnom znení:  

Komisia pre kultúru, školstvo a šport pre Obec Cerová v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ 

Cerová schválilo plán koncepcie a rozvoja ZŠ s MŠ Cerová. Ide o víziu školy ako vzdelávacie, 

kultúrne, športové a spoločenské regionálne centrum. Berie na vedomie a súhlasí s postupným 

vybudovaním work-out ihriska, vylepšenie enviro učebne, či ďalších edukatívnych pomôcok, 

ako napr. hmyzí hotel a pod. ďalej komisia odporúča pokračovať v spolupráci s OZ a obecným 

úradom na zveľadenie okolia školy, zatraktívnenie areálu či samotnej školy a tak postupné 

vytvorenie centra pre spoločenský život v obci. Do týchto cieľov odporúča zahrnúť: 

- Rekonštrukciu počítačovej učebne a vybudovanie jazykovej učebne 

- Získať a poskytnúť finančné prostriedky na revitalizáciu nádvoria školy 

- Vybudovanie parkoviska pre automobily zamestnancov 

- Doplniť okolie altánku (vonkajšej triedy) enviromentálnymi pomôckami 

- Doplniť kabinety školy potrebnými didaktickými pomôckami 



- Revitalizovať volejbalové ihrisko pri škole 

- Oplotenie celého areálu školy pre väčšiu bezpečnosť a ľahšiu kontrolu majetku obce 

- Odporúča vytvoriť priestory na poschodí v budove zdravotného strediska pre potreby 

triedy ZUŠ pri ZŠ s MŠ Cerová, čím by sa uvoľnili potrebné miesta pre prijatie detí do 

materskej školy 

- Opätovné vybudovanie detského ihriska v areáli FK Cerová 

- Pokračovať v rovnakej podpore pre všetky organizácie obce, ktorých fungovanie 

zasiahla aj súčasná situácia v krajine a ktorých činnosť bez podpory obce bude ohrozená 

Komisia pre kultúru, školstvo a šport odporúča Obecnému zastupiteľstvu postupné 

uvoľňovanie finančných prostriedkov pre tieto ciele a pri tvorbe rozpočtov v najbližších 

rokoch. 

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

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                                                                                                 starosta obce Cerová 


