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Zápisnica 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cerovej, konanom dňa 

25.09.2019 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu 

 

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 :  občania 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

b. Kontrola uznesení. 

2. Správa audítora – audit účtovnej závierky za rok 2018. 

3. Program odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 2016-2020. 

4. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová. 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení v školskom roku 2018/2019.  

6. Odpredaj časti parcely registra C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie a časti 

parcely registra E-KN č. 331/1, k.ú. Cerová-Lieskové, Vladimírovi Váverkovi. 

7. Odpredaj časti parcely registra C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. 

Cerová-Lieskové Jane Kubišovej. 

8. Odpredaj časti parcely registra E-KN č. 1109/1, k.ú. Rozbehy Silvii a Petrovi 

Kvetanovým a Jurajovi Ketanovi.  

9. Žiadosť manželov Ivana a Renáty Benešových o odpredaj časti parcely  registra C-KN 

č. 174/39 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Cerová-Lieskové. 

10. Žiadosť manželov Jozefa a Evy Ráčkových o odpredaj časti parcely registra C-KN č. 

174/1- zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové. 

11. Žiadosť Mareka Holáska o odpredaj časti parcely registra C-KN č. 562/24 – zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Uznesenia a záver. 

  

1.   Otvorenie zasadnutia 

     Starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Mária Sukupčáková – pracovníčka obecného úradu, za 

overovateľov boli určení Ľubomír Pavlík a Ing. Vladimír Nemec.  

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

Následne sa pristúpilo ku kontrole uznesení z minulých zastupiteľstiev.  



 
 

2 
 

 

2.  Správa audítora – audit účtovnej závierky za rok 2018 

     Starosta obce oboznámil poslancov a ostatných prítomných so správou nezávislého 

audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Cerová a so správou z auditu účtovnej 

závierky za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo vzalo správy o audite na vedomie. 

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

 

3.  Program odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 2016-2020 

     Poslanci si program preštudovali a nemali k nemu námietky. Program odpadového 

hospodárstva obce Cerová schválili bez pripomienok. 

           

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

 

4. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová  

  

     V auguste bol prijatý dodatok č. 1 k VZN 2/2019, ktorý riešil problematiku obedov 

„zadarmo“. Nakoľko nebolo možné jeho ustanovenia aplikovať v praxi, bolo nutné pristúpiť 

k zmene – novému VZN. Poslanec Pavlík prezentoval výsledky zo zasadnutia školskej 

a kultúrnej komisie, ktorá sa na svojom stretnutí venovala tejto problematike – odhlasovali sa 

najmä žiaci druhého stupňa, ktorí chodili na obed len cca 4-5x mesačne a mali platiť 5,-€ 

režijné náklady ako deti, ktoré sa stravujú celý mesiac, zároveň nastal problém pri vyberaní 

režijných nákladov u zamestnancov, ktorí platia réžiu zo zákona a dôchodcov. Oproti 

pôvodnému dodatku sa v novom VZN uplatnili zmeny : úhrada režijných nákladov sa týka len 

detí, na ktoré je poskytnutá dotácia na nákup potravín vo výške 1,20 €. Režijné náklady vo 

výške 5,-€ mesačne budú platiť deti prihlásené na stravu na celý mesiac, deti prihlásené na 

menej ako 5 stravovacích dní v mesiaci – budú platiť režijné náklady vo výške 2,-€ mesačne. 

Zároveň sa ruší úhrada režijných nákladov vo výške 5€/mes. zamestnancom, ktorí platia réžiu 

zo zákona a ostatným stravníkom. K zverejnenému návrhu neboli podané žiadne pripomienky 

ani pozmeňujúce návrhy. Poslanci VZN jednohlasne schválili. 

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

 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 

   Riaditeľ  ZŠ s MŠ prezentoval správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy a školských zariadení v školskom roku 2018/2019. Informoval o počte 

žiakov, kladných výsledkoch školy (úspechy vo vedomostných a športových súťažiach) ale 

i negatívnych prejavoch v škole. Predložená správa je precízne vypracovaná a vytvára ucelený 

obraz o činnosti školy. Správa potvrdzuje, že škola dosahuje výborné výsledky, žiaci sú 

úspešní v športových aj vedomostných súťažiach, zaslúži si pozornosť obecného 

zastupiteľstva. Následne obecné zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie. 

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0 
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6. Odpredaj časti parcely registra C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie a časti 

parcely registra E-KN č. 331/1, k. ú. Cerová-Lieskové Vladimírovi Váverkovi 

     Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riešila žiadosť V. Váverku o odpredaj častí 

parciel. Na mieste bola aj stavebná komisia. V. Váverka predložil geometrický plán, ktorý 

vyčlenil žiadané časti parciel a určil presnú výmeru. Podľa predloženého GP ide o parcelu 

174/41 a výmeru 29 m2 a parcelu 331/15 a výmeru 68 m2  a polovicu parcely 331/14 

s vlastníckym podielom 10 m2 . Časť parcely ide kupovať aj obec, aby sa vysporiadal 

pozemok pod cestou – a to par. č. 306/3 o výmere 5 m2. Predajná cena pre celý predaj bola 

stanovená na 5,-€/m2 . Spôsob predaja bol stanovený na minulom zastupiteľstve. Určí sa 

hodnota vzájomne predávaných pozemkov a pán Váverka následne doplatí rozdiel. Zároveň 

poslanci poverili starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

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

 

7. Odpredaj časti parcely registra C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Cerová-Lieskové Jane Kubišovej 

     Žiadosť pani Kubišovej bola tiež riešená na predošlom zastupiteľstve. Ide o rovnaký 

scenár ako pri predaji p. Váverkovi. Časť parcely obecnej sa predáva pani Kubišovej a pani 

Kubišová zasa časť svojej parcely pod cestou obci. Podľa predloženého GP ide obec predať 

pani Kubišovej novovzniknutú parcelu č. 174/40 o výmere 19 m2 a obec ide kúpiť 

novovzniknutú parcelu č. 310/2 o výmere 4 m2 . Predajná cena pre celý predaj bola stanovená 

na 5,-€ /m2 . Spôsob predaja bol určený na predošlom zastupiteľstve. Poslanci poverili 

starostu na všetky právne úkony. 

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

 

8. Odpredaj časti parcely registra E-KN č. 1109/1, k. ú. Rozbehy Silvii a Petrovi 

Kvetanovým a Jurajovi Kvetanovi 

     Ďalšia žiadosť o odpredaj, ktorá bola riešená na minulom zastupiteľstve. Predložený GP 

presne určil výmeru žiadaného pozemku – jedná sa o novovzniknutú parcelu 1109/227 

o výmere 27 m2 . Predaj riešil už predošlý majiteľ, no predaj sa nedoriešil. Poslanci spôsob 

predaja určili na minulom zastupiteľstve, stanovili predajnú cenu 5,-€/m2.  Zároveň poverili 

starostu na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

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

 

9. Žiadosť manželov Ivana a Renáty Benešových odpredaj časti parcely registra C-KN č. 

174/39, k. ú. Cerová-Lieskové 

     Manželia Benešovci opäť žiadajú o odpredaj časti parcely pred svojím domom. Na margo 

ich žiadosti bolo na Obecný úrad Cerová doručené „Vyjadrenie k odpredaju parc. č. 174/39 

k.ú. Cerová-Lieskové“ manželmi Bodnárovými. Celé vyjadrenie bolo prečítané na zasadnutí – 

vyplýva z neho obava manželov Bodnárových, že sa nedostane do ich dvora auto na vývoz 

žumpy, prezentovali svoje presvedčenie, že Benešovci si vybudujú pred domom prístrešok 

a oni, ako majitelia pozemku oproti, sa už vôbec s väčším vozidlom na pozemok nedostanú. 

Benešovci boli už na prvom zasadnutí stavebnej komisie informovaní, že žiaden prístrešok na 

autá na tomto pozemku vybudovať nemôžu, nakoľko by sa veľmi sťažila aj tak zložitá 

situácia na ulici. Ďalej vo vyjadrení boli zhrnuté všetky žiadosti Benešovcov o predaj 

predmetnej parcely a stanoviská poslancov. Nakoľko už takéto odpredaje v ulici prebehli, je 
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ťažko stanoviť dôvod, prečo nepredať pozemok práve Benešom. Pán Nemec uviedol, že 

Bodnárovci stále argumentujú len tým, že nebude možné vojsť do ich dvora a vyviesť žumpu. 

Podľa poslanca Nemca je to dosť slabý argument, nakoľko niekoľko rokov späť bola na 

mieste, kde majú teraz Benešovci zámkovú dlažbu a žiadajú o kúpu tejto časti, vysunutá 

predzáhradka s betónovým múrom vysokým cca 1 m  (podobne ako ju ešte stále majú niektorí 

obyvatelia ulice). Vtedy problém s vývozom žumpy nemali. Na oboch zasadaniach stavebnej 

komisie sa Benešovým zdôraznilo, že žiaden prístrešok tam vybudovať nemôžu – nedostanú 

povolenie, s čím Benešoví súhlasili. Nakoľko žiaden iný občan žijúci v tejto ulici nemá 

problém s vjazdom väčšieho vozidla do dvora, poslanci zhodnotili, že v tomto predaji ide skôr 

o rodinné spory. Pani Váverková upozornila na fakt, že v priebehu riešenia sporu sa upravili 

hranice žiadaných pozemkov, nebolo jej jasné, či o tejto zmene vedia Bodnárovci, nakoľko to 

nespomínajú vo svojom vyjadrení. Poslanec Nemec pani Váverkovú upozornil, že manželia 

Bodnároví o tom určite vedia a proti predaju by boli aj v prípade, že by Benešoví žiadali len 1 

meter. Bodnárovci sú zásadne proti akémukoľvek predaju. Poslanec Harnúšek uviedol, že 

Bodnároví sú proti predaju z obavy, že Beneši na pozemku postavia prístrešok. Už na začiatku 

im však bolo oznámené, že žiaden prístrešok Benešom nebude povolený. Jeden prístrešok už 

na ulici je postavený, nie príliš šťastne, preto je nutné do budúcna dať na trend stavania 

prístreškov pozor. 

Hlasovanie: prítomných 9, za 7, proti 2, zdržali sa 0 

 

 

10. Žiadosť manželov Jozefa a Evy Ráčkových o odpredaj časti parcely registra C-KN č. 

174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové 

Žiadosť manželov bude riešiť stavebná komisia, nakoľko manželia sú mimo územia SR, musí 

sa s nimi dohodnúť termín, kedy budú prítomní. Zároveň si musia najprv doriešiť majetkovo-

právne vzťahy susediacej parcely, až potom môžu riešiť túto žiadosť.  

 

11. Žiadosť Mareka Holáska o odpredaj časti parcely registra C-KN č. 562/24- 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové 

     Poslanom nebol jasný dôvod žiadosti, nakoľko p. Holásek žiada o kúpu cca 400m2 , čo je 

fakticky výmera stavebného pozemku. Zároveň podotkli, že danú plochu môže obec ešte 

v budúcnosti potrebovať, pod pozemkom by mali byť vedené inžinierske siete k bytovke pod 

školou. Ak sa im jedná o kúpu pozemku čisto len z dôvodu vybudovania vjazdu na svoj 

pozemok, v tom prípade nemusia pozemok kupovať. Poslanci poverili stavebnú komisiu 

žiadosť prešetriť. 

 

12. Rôzne 

Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku Erikovi a Kláre Kocúrikových 

    Žiadosť manželov sa riešila na minulom zastupiteľstve, poslanci s prenájmom súhlasili pod 

podmienkou, že manželia predložia súhlasy susediacich majiteľov.  Tieto súhlasy manželia 

Kocúrikoví predložili. Poslanci si majú do budúceho zastupiteľstva rozmyslieť podmienky 

prenájmu a cenu za prenájom. Následne svoje návrhy predložiť. Stanovenie podmienok 

prenájmu a cena prenájmu bude predmetom ďalšieho zastupiteľstva. 
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Cesty – v súčasnosti prebieha oprava cesty medzi Cerovou a Jablonicou. Starosta požiadal 

pracovníkov Doprastavu o odborné stanovisko ku stavu miestnej komunikácie v časti 

Rozbehy – Škrabácke kopanice. 

Hodová zábava – informácia o plánovanej hodovej zábave 5.10.2019, vystúpi kapela 

„DORA“, ktorá bola prezentovaná v televízii. 

Zvonica – starosta prezentoval cenovú ponuku na opravu zvona vo Zvonici na Lieskovom. 

Predpoklad je, že súčasný zvon sa demontuje, roztaví a následne sa nanovo odleje. Na 

uvedenú opravu, ktorej výška je takmer 8 tis. €, by bolo možné získať finančný príspevok od 

spoločnosti SEPS, zvyšok by mal byť hradený z rozpočtu obce. Nakoľko je zvonica jedna 

z dominánt našej obce, je nutné sa o ňu postarať – zabezpečiť nový zvon a zrekonštruovať aj 

zovňajšok. V súčasnosti sa naceňuje elektrika. Pán Pavlík má možnosť získať na jej opravu 

financie a rád by to využil. 

Kvalita vody – starosta informoval o kvalite vody, zhrnul celkový priebeh udalostí, ktorý 

nastal. Situácia je komplikovaná, v súčasnosti prebiehajú rôzne kontroly, odbery, sa hľadajú 

najvhodnejšie riešenia vzniknutej situácie. Zistený fluorantén nie je riešení v žiadnom zákone 

ani vyhláške, figuruje v interných predpisoch BVS. Táto látka sa nachádza napr. aj 

v potravinách (pri grilovaní). Potrubie je často monitorované, robia sa preplachy vody, berú sa 

vzorky z viacerých miest po celej obci. Dokonca otočili smer toku vody. Zdroje vody 

(Rybníčky a Pl. Mikuláš) sú v poriadku, chyba je v potrubí, ktoré má cca 50-60r. Hodnoty sú 

na väčšine miest podlimitné, len nikto nevie dokedy. Najhoršie výsledky sú pri s.č. 193 a na 

Lieskovom pri obchode. Podľa RÚVZ v Senici je voda v poriadku, hoci sú hodnoty zvýšené, 

sú menšie než v niektorých potravinách, ktoré denne konzumujeme. Nakoľko vyhláška 

nespomína túto látku ako život ohrozujúcu, v zmysle platnej legislatívy nie je možné vodu 

vyhlásiť za nepitnú. 10.10.2019 má starosta dohodnuté stretnutie s generálnym riaditeľom 

BVS. Možným zdrojom znečistenia môže byť opotrebované tesnenie na potrubí, možno 

priesak do potrubia z vodárne niektorého občana. Občianka navrhla skontrolovať vzorky vody 

v nezávislom laboratóriu. RÚVZ v Senici robil odbery, ešte neboli výsledky. Podľa starostu 

BVS nemá dôvod klamať, skresľovať výsledky. Poslankyňa Daniel uviedla, že v piatok boli 

odobrané vzorky a zaslané do Zvolena do nezávislého laboratória, no ešte nie sú výsledky. 

Ďalšia občianka podotkla, že nikto nevie ako dlho sme pili takúto vodu. Poslankyňa Daniel 

a ďalší občania vyvinuli občiansku iniciatívu – spísali hromadnú sťažnosť na BVS, že nám 

nedodávali pitnú vodu ale úžitkovú, žiadajú BVS o finančnú kompenzáciu. Ďalšia občianka 

upozornila, že nemôžeme situáciu brať na ľahkú váhu. Ďalej starosta oznámil, že tento 

problém sa netýka Rozbehov, nakoľko tam je potrubie menené. Uviedol, že s BVS sa 

dohodol, že dajú na rozbor vzorky z prameňa pod pani Gurínovou a z koryta na Lieskovom 

pri cintoríne.  

18.50 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Pavol Chovanec. 

Občan sa informoval na cestu pri Kadlíčkoch, keď sú stroje pri obci, či by nemohli niečo 

urobiť so zákrutou. Kamiony tam lietajú, všetko sa trasie a ako je cesta hrbolatá – prázdne 

kamiony vydávajú veľký hluk. O situácii vie Správa a údržba ciest TTSK v Senici, no nemajú 

financie na jej opravu. Stroje, ktoré opravujú cestu medzi Cerovou a Jablonicou takého niečo 

robiť nemôžu.  

 

13. Diskusia 

Prítomný sa informoval na rokovací poriadok OZ, nakoľko takéto niečo obec nemá, hlavný 

kontrolór ho vypracuje. Ďalej sa prítomná informovala o vývoze žumpy – možnosť je skládka 

Cerová, PD Jablonica. Občianka upozorňovala, že jej dlhšiu dobu nehrá rozhlas – poruchu 
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máme nahlásenú. Nakoľko široko-ďaleko takéto opravy robí pán z Holíča a má toho veľa, je 

nutné počkať na viacero opráv. Sám sa vyjadril, že pre jeden pokazený rozhlas nepríde, lebo 

na takéto niečo nemá čas. Zároveň by to bolo finančne nákladné. O inom opravárovi nevieme. 

Padol návrh nájsť elektrikára, ktorý by opravoval takéto poruchy po „fajronte“. Diskusiu 

ukončila občianka pýtajúca sa na autá v ulici do kaštieľa – tie by mali kompletne zmiznúť do 

konca mesiaca. 

 

14.   Uznesenia a záver 

 

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu 

nezávislého audítora o konsolidujúcej účtovnej jednotke obci Cerová. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje  „Program odpadového hospodárstva obce Cerová na roky 2016-2020“ 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Cerová bez výhrad. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy a školských zariadení v školskom roku 2018/2019. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/41 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 29 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 174/1 

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 
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schvaľuje predaj novovzniknutej číslo 331/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, 

k. ú. Cerová-Lieskové,  ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 331/1 geometrickým plánom 

č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 331/14 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 10 m2, k. ú. Cerová-Lieskové ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 331/1 

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, 

 

Vladimírovi  Váverkovi, bytom Cerová č. 205. 

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom , 

že ide o pozemky bezprostredne susediace so žiadateľovými, pozemky dlhodobo užíva a stará 

sa o ne, novovzniknutú parc. č. 331/14 má oplotenú, pre obec sú pozemky inak 

neupotrebiteľné.  

 

určuje predajnú cenu predávaných pozemkov na  5,00 €/m2.  

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 306/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 306 

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom,  od Vladimíra 

Váverku, bytom Cerová č. 205 za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu na všetky právne 

úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 174/40 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 19 m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 

174/1 geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, Jane 

Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava.  

 

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom , 

že ide o pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok dlhodobo užíva a stará 

sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný.  

 

určuje predajnú cenu predávaného pozemku na 5,00 €/m2. 

 

schvaľuje kúpu novovzniknutej parcely číslo 310/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 

m2, k. ú. Cerová-Lieskové, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 310  

geometrickým plánom č. 17/2019 vyhotoveným Ing. Rastislavom Holičom, od Jany 

Kubišovej, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava za kúpnu cenu 5,00 €/m2. Poveruje starostu 

na všetky právne úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 
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Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje predaj novovzniknutej parcely číslo 1109/227 o výmere 27 m2, k.ú. Rozbehy, ktorá 

vznikla odčlenením od parcely č. 1109/1 – trvalý trávny porast geometrickým plánom č. 

42/2018 vyhotoveným Ing. Jozefom Fančovičom, úradne overeným Ing. Tomášom 

Blanárikom dňa 30.05.2018 pod číslom 411/2018, Petrovi a Silvii Kvetanovým, bytom 

Majcichov 526, 919 22 Majcichov a Jurajovi Kvetanovi, bytom Majcichov 526, 919 22 

Majcichov za predajnú cenu 5,00 €/m2.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že vo veci predaja predmetného pozemku boli už minulosti vykonané kroky na zmenu 

vlastníckych pomerov predchádzajúceho vlastníka rekreačnej chaty, pozemok je pre obec 

neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.  Poveruje starostu na všetky právne 

úkony súvisiace s prevodom vlastníckych práv. 

 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   8, proti   0, zdržali sa   0 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Cerová 

schvaľuje žiadosť manželov Benešových o odpredaj parcely registra C-KN č.  174/39-

zastavaná plocha a nádvorie.  

určuje spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je 

fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, bezprostredne susedí s ich pozemkom, pre obec je 

pozemok inak neupotrebiteľný. 

Hlasovanie: prítomných     8,     za   6, proti   2, zdržali sa   0 

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný zvyšok večera. 

 

 

  Ing. Ján Čerešník, v. r. 

                 starosta obce 

 

Overovatelia :    Ing. Ján Nemec          ............................ 

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

 

 

Zapísala : Mgr. Mária Sukupčáková 


