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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

18.07.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce                    

Prítomní poslanci OZ: PaedDr. Božena Malichová, Ľubomír Pavlík, Ing. Vladimír Nemec, 

Jana Daniel, Jozef Mengler,  

Ospravedlnení poslanci OZ: Ing. Anton Švarc, Mgr. art. Mário Harnúšek, Stanislav Janák, 

Pavol Chovanec, Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór 

Ostatní prítomní: občania 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b. Kontrola uznesení 

2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do 

orgánov samosprávy obce v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na 

nasledujúce volebné obdobie. 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Uznesenia a záver. 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že je prítomných 5 poslancov z celkových 9, čo znamená, 

že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

      Za zapisovateľa bol určený Ing. Ján Čerešník – starosta obce, za overovateľov boli určení 

Jozef Mengler a Ľubomír Pavlík.  

Hlasovanie: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržali sa 0 

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev. 

  

2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do 

orgánov samosprávy obce v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na 

nasledujúce volebné obdobie. 

 

     Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení o termíne nasledujúcich volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022. V zmysle § 166, ods. 3, zákona 

č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je nutné určiť počet volebných obvodov a počet 

poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledovné volebné obdobie 2022 – 2026. Poslanci sa 

zhodli, že bude ako doteraz jeden volebný obvod a 9 poslancov obecného zastupiteľstva. 

Zároveň určili rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo 

volebnom období 2022 – 2026, tak ako ukladá zákon o obecnom zriadení.   

Hlasovanie: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržali sa 0 



 
 

2 
 

3. Rôzne 

Starosta opätovne požiadal predsedu komisie pre výstavbu a územné plánovanie aby sa komisia 

venovala požiadavkám z minulých zastupiteľstiev a vydala svoje stanovisko k predmetným 

záležitostiam. 

 

4. Diskusia 

     V rámci diskusie starosta informoval poslancov OZ o prebiehajúcich aktivitách. Informoval 

poslancov o novej web stránke obce, kde bude k nej vytvorená aj aplikácia pre mobilné 

telefóny, táto zmena bude lepšia predovšetkým k prehľadnejšiemu stavu stránky a aplikácia 

bude slúžiť ako lepší komunikačný kanál smerom k občanom a naopak. Realizácia tejto zmeny 

je predpokladaná na mesiac september tohto roku. Ďalej poslanci spolu so starostom diskutovali 

na rôzne témy, na ktoré im starosta poskytol potrebné odpovede. Týkalo sa to prevažne 

bytového domu, pripravovaných kultúrnych podujatí, výstavba detského ihriska na futbalovom 

štadióne, čistenie cerovského potoka, stav realizácie cesty pod školou, úprava areálu za domom 

kultúry v časti Cerová.  

 

5. Uznesenia a záver 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí. Následne sa pristúpilo k prijatiu uznesení a hlasovaní. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

     Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

a) určuje v obci Cerová jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obci vo 

volebnom období rokov 2022 – 2026 

b) určuje 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Cerová pre volebné obdobie 2022- 2026 

c) určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Cerová na plný úväzok na celé funkčné obdobie 

vo volebnom období 2022 - 2026 

Hlasovanie: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Jozef Mengler                                           ............................ 

                Ľubomír Pavlík                                  ............................ 

 

Zapísal : Ing. Ján Čerešník 


