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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

23.07.2020 o 16:30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Cerová 

 

Prítomní : Ing. Ján Čerešník –starosta obce                    

Prítomní poslanci OZ : Ing. Anton Švarc, Mgr. Art. Mário Harnúšek, Pavol Chovanec, 

Ľubomír Pavlík, Stanislav Janák, Jozef Mengler 

Ospravedlnení:  Mgr. Štefan Huťťa – hlavný kontrolór, Ing. Vladimír Nemec, PaedDr. 

Božena Malichová, Jana Daniel 

Ostatní prítomní :  občania 

 

Program zasadnutia v zmysle pozvánky: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Zmena č. 1 rozpočtu obce na rok 2020 

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

Ľubomír Pavlík a Stanislav Janák.  

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

     Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  

 

2.  Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2020 

 

     Starosta obce informoval o zmene č. 1 rozpočtu obce na rok 2020, uviedol zmeny, ktoré sú 

oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 (hlavne zmeny v kapitálových výdavkov obce 

a príjmoch obce spôsobených pandémiou COVID-19 a ich dopad). Návrh zmeny č. 1 rozpočtu 

obce na rok 2020 bol zverejnený obvyklým spôsobom v zákonnej lehote pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva. K návrhu zmeny č. 1 rozpočtu obce na rok 2020 boli ešte dodatočne 

na zasadnutí OZ navrhnuté nasledovné zmeny: 

- Bežné výdavky kód zdroja 72g, funkčná klasifikácia 0510 – nakladanie s odpadmi, 

ekonomická klasifikácia 633006 – zberný dvor: -12 000,- € 

- Kapitálové výdavky kód zdroja 72g, funkčná klasifikácia 0510 – nakladanie s odpadmi, 

ekonomická klasifikácia  714004 – traktorový príves: 5724,- € 

- Kapitálové výdavky kód zdroja 72g, funkčná klasifikácia 0510 – nakladanie s odpadmi, 

ekonomická klasifikácia 713005 – zberný dvor-kamerový a infor. systém: 6 276,- € 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce na rok 2020 s dodatočne 

navrhnutými zmenami počas zasadnutia OZ. 

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

 

3. Rôzne 

 

     Starosta obce informoval prítomných o výstavbe bytového domu – projekt schválený 

ministerstvom dopravy  a výstavby a aj ŠFRB – čaká sa na podpis zmlúv a následne sa prikročí 

už k výstavbe. Čo sa týka ČOV pod školu – momentálne sa vybavuje stavebné povolenie. 

Oprava kotolne v budove materskej školy a školskej jedálne je vo výberovom štádiu. 

 

4. Diskusia 

     Poslanci OZ navrhli aby obec vždy vopred informovala občanov rozhlasom a pomocou 

webu, že bude prebiehať kosenie cintorínov. Prítomný p. Janák sa dotazoval na rôzne detaily 

ohľadom web stránky obce a kroniky, na jeho otázky odpovedal starosta obce alebo poslanci. 

 

8.   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. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová schvaľuje zmenu č. 1 rozpočtu obce na rok 2020 

s dodatočnými úpravami počas zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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

 

 

 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Ľubomír Pavlík                             ............................ 

                Stanislav Janák                              ............................ 

 

Zapísal : Ing. Ján Čerešník 


