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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

13.05.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce 

                  Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór     

Prítomní poslanci OZ : Ing. Vladimír Nemec, Ing. Anton Švarc, Mgr. Art. Mário Harnúšek, 

Pavol Chovanec, Jana Daniel, Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák, PaedDr. Božena Malichová, 

Jozef Mengler 

Ospravedlnení:  - 

Ostatní prítomní :  JUDr. Ing. Milan Budjač – prokurátor, občania 

 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

3. Návrh zriaďovateľa Obce Cerová za členov rady školy pre Základnú školu s materskou 

školou Cerová na funkčné obdobie rokov 2020-2024 

4. Rôzne. 

5. Diskusia. 

6. Uznesenia a záver. 

  

1.   Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. JUDr. Ing. Milan Budjač – prokurátor navrhol doplnenie programu obecného 

zastupiteľstva o prerokovaní protestu prokurátora k VZN č.4/2007 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Cerová. Následne bol program 

obecného zastupiteľstva zmenený nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Protest prokurátora k VZN č.4/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Cerová  

3. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

4. Návrh zriaďovateľa Obce Cerová za členov rady školy pre Základnú školu s materskou 

školou Cerová na funkčné obdobie rokov 2020-2024 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

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

Jana Daniel a Mgr. Art. Mário Harnúšek.  

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

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  

 

2.  Protest prokurátora k VZN č.4/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Cerová. 

 

     Starosta obce informoval prítomných o proteste prokurátora sp. značka Pd 155/19/2205-3 

a doručený obci Cerová dňa 27.12.2019 evidovaný podacím číslom č. Cer-599/2019. Následne 

starosta obce odovzdal slovo JUDr. Ing. Milanovi Budjačovi – okresnému prokurátorovi, ktorý 

poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným podal informácie o zákonnosti vydaného 

protestu prokurátora s následným zákonným postupom pri riešení protestu. Návrhom vydaného 

protestu prokurátora bolo zrušenie VZN č. 4/2007 a prijatie nového VZN. Poslanci nemali 

k vydanému protestu prokurátora pripomienky a vyhoveli protestu prokurátora a zároveň rušia 

VZN č. 4/2007 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Cerová. 

 

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

 

3. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

 

     Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2020, oznámil prítomným o zákonnom postupe, že 

návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle a v zákonnej lehote neboli 

k danému návrhu doručené žiadne pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy. Počas rozpravy 

o návrhu VZN č. 1/2020 bol poslancami obecného zastupiteľstva navrhnutý pozmeňujúci návrh 

doplnenia v § 3, ods. c, v bode I. To znamená, že v bode I sa pridá „ s interiérovým sedením „ 

a celé znenie bodu I. je nasledovné: I. bez hudobnej produkcie s interiérovým sedením. 

     Po prerokovaní a doplnení sa pristúpilo k hlasovaniu prijatia návrhu VZN č. 1/2020, ktorým 

sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb spolu s  doplnením textu spomínaného vyššie. 

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

 

4. Návrh zriaďovateľa Obce Cerová za členov rady školy pre Základnú školu s materskou 

školou Cerová na funkčné obdobie rokov 2020-2024 

     Starosta obce informoval prítomných o návrhu za členov rady školy pre obdobie rokov 

2020-2024 a to konkrétne: Stanislav Janák, Ľubomír Pavlík, Rastislav Petráš, Pavol Chovanec. 

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadny pozmeňujúci návrh na zmenu členov rady 

školy. 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na návrh zriaďovateľa Obce Cerová za členov rady školy 

pre Základnú školu s materskou školou Cerová na funkčné obdobie rokov 2020-2024 

nasledovných členov: Stanislav Janák, Ľubomír Pavlík, Rastislav Petráš, Pavol Chovanec. 
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Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 

 

5. Rôzne  

     Starosta obce informoval prítomných o žiadosti Základnej školy s materskou školou Cerová 

o určení nižšieho počtu žiakov v triede v školskom roku 2020/2021. Jedná sa momentálne o 8. 

triedu základnej školy, kde je v zmysle „normatívu“ nižší počet žiakov ako je potrebné 

aby trieda mohla byť samostatná. Prerokovaním žiadosti sa poslanci zhodli, že je potrebné aby 

sa schválil nižší počet žiakov v danej triede a ročníku, vzhľadom na to, že inak by sa trieda 

musela zrušiť a žiaci by boli nútení odísť na iné základne školy, napr. Jablonica, Senica a pod. 

Obecné zastupiteľstvo určuje nižší počet žiakov v školskom roku 2020/2021 v 8. triede 

Základnej školy s materskou školou Cerová v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

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

 

6. Diskusia  

     Starosta obce v rámci diskusie informoval prítomných o dopade pandémie COVID-19 na 

rozpočet obce. Očakáva sa ročný pokles cca. 10%. Ďalej požiadal Ing. Vladimíra Nemca – 

predsedu stavebnej komisie aby zasadla do 15.6.2020. Výstavba bytového domu cez dotáciu 

Ministerstva dopravy a výstavby a ŠFRB je čiastočne ešte v schvaľovacom procese, ktorý by 

mal byť ukončený do konca mája 2020 a následne by sa malo začať už s výstavbou. 

Rekonštrukcia ČOV pod školu sa bude realizovať v mesiaci júl tohto roku. V areáli RD Cerová 

bol vybudovaný zberný dvor na určené komodity odpadov pre občanov obce, zberný dvor je 

otvorený od 1.4.2020 a riadi sa prevádzkovým predpisom. Od 1.6. tohto roku sa bude 

pokračovať v obnove historického parku v časti Lieskové. Poslanci navrhli aby sa k vreciam 

určených na separovaný odpad (plasty a papier) pridávali aj letáčiky s informáciami o zbernom 

dvoje. 

 

7.   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. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová vyhovuje protestu prokurátora sp. značka Pd 155/19/2205-

3 a doručený obci Cerová dňa 27.12.2019 evidovaný podacím číslom č. Cer-599/2019, 

a zároveň schvaľuje zrušenie VZN č.4/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Cerová. 

 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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Uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje doplnenie textu „ s interiérovým sedením „ 

v návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb, v časti § 3, ods. c, v bode I. To znamená, že v bode I sa pridá „ s interiérovým sedením 

„ a celé znenie bodu I. je nasledovné: I. bez hudobnej produkcie s interiérovým sedením. 

 

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

 

Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje upravený návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa 

určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v zmysle uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 4/2020. 

 

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

 

Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na návrh zriaďovateľa Obce Cerová za členov rady školy pre 

Základnú školu s materskou školou Cerová na funkčné obdobie rokov 2020-2024 nasledovných 

členov: Stanislav Janák, Ľubomír Pavlík, Rastislav Petráš, Pavol Chovanec. 

 

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

 

Uznesenie č. 7/2020 

Obecné zastupiteľstvo určuje nižší počet žiakov v školskom roku 2020/2021 v 8. triede 

Základnej školy s materskou školou Cerová v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

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

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Jana Daniel                                   ............................ 

                Mgr. Art. Mário Harnúšek           ............................ 

 

Zapísal : Ing. Ján Čerešník 


