
Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

28.10.2021 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník – starosta obce                    

 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Anton Švarc, Ľubomír Pavlík, Jozef Mengler, Jana Daniel, Mgr. 

art. Mário Harnúšek, Pavol Chovanec  

 

Ospravedlnení: Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór, Stanislav Janák, Ing. Vladimír 

Nemec, PaedDr. Božena Malichová 

 

Ostatní prítomní: občania 

 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b. Kontrola uznesení 

2. Žiadosť o predaj parcely č. 804/1, 804/3, 804/4 registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, 

žiadateľovi Štefanovi Verešovi, Cerová 150 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Uznesenia a záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

      Za zapisovateľa bola určená Alena Romanová – pracovníčka obecného úradu, za 

overovateľov boli určení Ing. Anton Švarc, Jozef Mengler. 

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

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  

 

2.  Žiadosť o predaj parcely č. 804/1, 804/3, 804/4 registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, 

žiadateľovi Štefanovi Verešovi, Cerová 150 

 

     Starosta obce predniesol žiadosť Štefana Vereša, bytom Cerová 150 o odpredaj pozemkov 

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

zasadnutí OZ bola riešená žiadosť ohľadom prenájmu parciel, čo OZ schválilo uznesením č. 

20/2021. Obec nemá záujem o odpredaj týchto pozemkov, nakoľko ich môže v budúcom 

období potrebovať. Preto OZ zamieta žiadosť o odpredaj a povoľuje prenájom. 

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

 



3. Rôzne 

 

Starosta obce požiadal prítomného riaditeľa ZŠ s MŠ Cerová aby predniesol správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 a organizáciu ZŠ s MŠ Cerová 

v školskom roku 2021/2022, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení v obci 

Cerová za školský rok. Uviedol, že hodnotenie v správe je ovplyvnené pandémiou COVID-19. 

Vyzdvihol dobré výsledky školy a ozrejmil problémy počas školského roka. Správa obsahuje 

prílohu o výchovno-vzdelávacej činnosti počas prijatých opatrení spôsobených pandémiou. 

Ďalej riaditeľ Základnej školy s materskou školou Cerová Mgr. Peter Mihály predložil 

organizáciu Základnej školy s materskou školou Cerová v školskom roku 2021/2022. 

Oboznámil s personálnym zabezpečením, počtami žiakov, ozrejmil prijaté opatrenia kvôli 

pandémii COVID-19 pre daný školský rok. OZ nemalo pripomienky a ani otázky a 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 

 

Starosta predniesol žiadosť Okresného súdu Senica o voľbu prísediaceho, v zmysle § 140 

zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starosta navrhol ako za 

prísediaceho Ing. Antona Švarca, bytom Cerová 123. OZ nemalo iné návrhy a p. Švarc 

s návrhom súhlasí. OZ volí za prísediaceho na Okresný súd Senica Ing. Antona Švarca, bytom 

Cerová 123. 

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

 

Starosta obce predniesol správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. Predniesol výsledky 

nezávislého auditu za rok 2020 a prijaté opatrenia, ktoré vyplývajú z auditu. Poslanci sa 

s výsledkom auditu oboznámili. Ďalej predniesol stanovisko hlavného kontrolóra 

k nezávislému auditu za rok 2020. Hlavný kontrolór nemá k nezávislému auditu pripomienky 

ani doplnky a odporúča OZ zobrať správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2020 na vedomie. 

OZ 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 

 

Predseda komisie pre kultúru, školstvo a šport pre Obec Cerová oboznámil poslancov OZ 

o závere zasadnutia komisie zo dňa 30.09.2021, kde informoval o činnosti komisie, jej 

návrhoch a rozvoja predmetných činností v obci. Ďalej navrhol aby OZ schválilo návrh 

uznesenia 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 

 

Starosta obce informoval o množiacich sa sťažnostiach zo strany občanov, prevažne na tému 

poškodzovania a znehodnocovania majetku občanov, pri kosení cintorínov. Nakoľko táto 

činnosť je pre pracovníkov obce veľmi náročná časovo a prevádzkovo je činnosť neefektívna. 

OZ sa bude touto problematikou zaoberať aj na ďalších zasadnutiach. Starosta obce informoval 

poslancov o možných riešeniach a návrhoch, do budúceho zastupiteľstva bude vyčíslená 

ekonomická časť tejto problematiky a žiada poslancov aby každý poslanec prišiel s návrhom 

riešenia problematiky na najbližšom zasadnutí, kde sa bude ďalej hľadať najlepšie riešenie. 

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

 

4. Diskusia 

V rámci diskusie starosta obce poďakoval všetkým, ktorí zabezpečovali organizáciu dňa úcty 

k starším, ktoré sa uskutočnilo v areáli ZŠ s MŠ Cerová. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej 

atmosfére a za dodržiavania aktuálnych pandemických opatrení. 

Ďalej starosta informoval o stavbe bytového domu. Vzhľadom na prebiehajúce problémy na 

trhu s materiálom sa výstavba spomalila. Podľa posledného dohovoru s dodávateľom je 

stanovený predbežný termín kolaudácie na druhú polovicu januára 2022.  

Stavba ČOV pod školou bola ukončená a prebehlo kolaudačné konanie. Bude vydané 

rozhodnutie o užívaní objektu v skúšobnej dobe (na 12 mesiacov) a následne bude potom bude 

vydané rozhodnutie na trvalú prevádzku za stanovených podmienok.  

V posledných mesiacoch nepravidelne vypadáva verejné osvetlenie v časti Cerová (ulica 

Hlavná, Potok, Kozí ul., Prídavky, Mexiko, Dedina a nad autobusovom zastávkou). Obec 

Cerová v spolupráci s elektrotechnikmi za pomoci výškovej techniky pravidelne hľadajú 

poruchu osvetlenia (doteraz ich bolo odstránených 5), boli orezané stromy v okolí vedenia, 

vykonané kontroly a problém naďalej pretrváva. Porucha sa veľmi ťažko hľadá. Problémom sa 



neustále venujeme a hľadáme riešenie. Aj touto cestou sa chce vedenie obce ospravedlniť za 

diskomfort a žiada o trpezlivosť riešenia problému s verejným osvetlením. 

Starosta informoval, že v najbližšom období sa budú prerábať priestory v budove zdravotného 

strediska na vytvorenie triedy ZUŠ pri ZŠ s MŠ Cerová. Nakoľko trieda je momentálne 

v budove MŠ a potrebujeme ju uvoľniť a prerobiť na zvýšenie kapacity MŠ, nakoľko máme 

momentálne viac žiadostí umiestnenia detí do MŠ ako vieme kapacitne vyhovieť. 

Na zasadnutí OZ bol prezentovaný návrh o vytvorení tzv. školskej zóny na ulici ku škole, 

vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti detí a sprievodu do školy a na zvýšenú premávku vozidiel. 

Starosta prisľúbil riešenie tejto problematiky a zistenia možností vytvorenia tejto zóny. 

 

5.  Uznesenia a záver 

 Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí a pristúpilo sa k prijatiu uznesení a hlasovaní. 

 

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 

 

 

 

Overovatelia :  Ing. Anton Švarc                                             ............................ 

              Jozef Mengler                                               ............................ 

 

Zapísala : Alena Romanová 

 


