Zápisnica
z III. zasadnutia OZ Čerín konaného dňa 27.08.2021
miesto a čas konania: Obecný úrad, Čerín č. 11, obradná miestnosť, o 18.00 hod.
Prítomní poslanci: Michal Karkalík, Patrik Karkalík, Ing. Lukáš Malatinec, JUDr. Pavel Kvak,
Peter Neština
Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny.
Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Pavel Kmeť.
Podklady k jednotlivým bodom programu boli poslancom doručené elektronicky.

Návrh programu
1.
Otvorenie
1.1 Schválenie programu rokovania
1.2 Voľba návrhovej komisie
1.3 Voľba overovateľov zápisnice
1.4 Určenie zapisovateľa
2. Vyhodnotenia plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia o činnosti obecných orgánov
3. Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce – predaj obecných pozemkov
3.1 Predaj pozemku par. č. KN-E 943/2, trvalý trávny porast o výmere 1682 m² formou
obchodnej verejnej súťaže
3.2 Predaj pozemku par. č. KN-C 1322/7 ostatné plochy o výmere 16 m², parc. č. KN-C 176/2
zastavané plochy o výmere 42 m², vytvorený oddelením od par. č. KN-E 993/1, ostatné plochy
o výmere 4609 m²- žiadateľ Zátrochová Anna
4. Voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie r. 2022 - 2026
5. Správa o platení daní a poplatkov
6. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu
7. Rôzne
8. Interpelácie
9.
Diskusia
10 . Záver
1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
Starosta obce: privítal prítomných a otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že sú prítomní 5
z celkového počtu 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prečítal návrh programu, požiadal
poslancov o pozmeňujúce návrhy, prípadne zmenu programu. Poslanci nemali doplňujúce ani pozmeňujúce
návrhy.
Starosta obce dal hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie za: Michal Karkalík, Patrik Karkalík, Ing. Lukáš Malatinec, JUDr. Pavel Kvak,
Peter Neština
Starosta obce : OZ: Peter Neština, Patrik Karkalík
NK: JUDr. Pavel Kvak, Ing. Lukáš Malatinec
zapisovateľka: Kvaková V.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
určuje
overovateľov zápisnice:
Karkalík Patrik, Peter Neština
zapisovateľka:
Kvaková Viera
volí
návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Pavel Kvak, Ing. Lukáš Malatinec
2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia o činnosti
obecných orgánov

Starosta obce: uzn. č.11-13/2021 splnené, 14/2021 – nesplnené, ostáva bodom rokovania, 15-20/2021 splnené,
uzn. č. 21/2021- ešte sa budeme zaoberať. Uzn.22-23/2021 splnené
činnosti obecných orgánov:
nákup asfaltu na opravu miestnych komunikácií, ešte budeme pokračovať v ceste za potokom, príprava projektov
z MPSVaR multifunkčné ihrisko pri MŠ ( hojdačky, altánok, malá loď, fitdráha, kolotoč) , rozpracované ihrisko aj
s Prvou stavebnou sporiteľňou, ďalší projekt na rozšírenie kapacít MŠ na 1 dieťa 2 900 € t.j. najmenej 10 detí 29
tis. rozšírenie o 1 triedu príp. ½ triedy€, vyprataná garáž pre hasičov, zabezpečená oprava mraziaceho boxu
v dome smútku v Čeríne – výmena kompresora
Starosta dal hlasovať o bode 2/
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie : 26/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ a informáciu o činnosti obecných orgánov.
Uznesenie prijaté.
3/ Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce
3.1 Predaj pozemku par. č. KN-E 943/2, trvalý trávny porast o výmere 1682 m² formou
obchodnej verejnej súťaže
Starosta informoval, že nepodpísal uznesenie č. 14/2021 na predaj pozemku par. č. KN-E 943/2, trvalý trávny
porast o výmere 1682 m² formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko je to pre obec zjavne nevýhodné, pretože
v podmienkach obchodnej verejnej súťaže bolo uvedené, že rozhodujúcim kritériom hodnotenia bude najvyššia
kúpna cena, OZ schválilo uzn. č. 14/2021 ponuku p. Lukáčovej s cenou 18 502 € t.j. nižšia cena , pričom
ponúkaná kúpna cena p. Bohálovej bola 30 300 € , OZ môže uznesenie opätovne potvrdiť alebo zrušiť
Rozprava poslancov: súhlasia so zrušením uznesenia 14/2021, môže sa opätovne vyhlásiť nová obchodná
verejná súťaž, P. Neština nie je za ďalší predaj obecných pozemkov.
Starosta: dal hlasovať k bodu 3.1/
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) ruší
Uznesenie č. 14/2021zo dňa 11.06.2021 nepodpísané starostom obce
b) ruší
Uznesenie č. 7/2021
c) ruší
Uznesenie č. 39/2020
Hlasovanie: za : 4
proti: 1
zdržal sa: 0
d) schvaľuje
zámer obce na odpredaj pozemku KN-E p. č. 943/2 trvalý trávny porast o výmere 1682 m² prostredníctvom
obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie prijaté.
3. 2. Predaj pozemkov par. č. KN-C 1322/7, ostatné plochy o výmere 16 m², par. č. KN-C 176/2,
zastavané plochy o výmere 42 m², vytvorený oddelením od par. č. KN-E 993/1, ostatné plochy
o výmere 4609 m²- žiadateľ Zátrochová Anna
Starosta informoval o novej žiadosti p. Zátrochovej, ku ktorej bol priložený aj geometrický plán na novovytvorenú
parcelu KN-C 176/2 zastavané plochy o výmere 42 m², tak ako bolo dohodnuté pri fyzickej obhliadke poslancami
dňa 11.6.2021 a parcelu KN-C 1322/7 ostatné plochy o výmere 16 m². rozprava poslancov:
Súhlasia s odpredajom.
Starosta dal hlasovať bod3.2/
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2021
Obecného zastupiteľstva obce Čerín
a).schvaľuje
v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na
odpredaj pozemku KN-C par. č. 1322/7 – ostatná plocha o výmere 16 m² k. ú. Čerín spôsobom hodným
osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku a náklady na

obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku, pozemok par. č. KN-C č. 1322/716
m², žiadateľka dlhodobo užíva a zveľaďuje
a).schvaľuje
v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na
odpredaj pozemku KN-C par. č. 176/2 – zastavaná plocha o výmere 42 m² k. ú. Čerín, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 37552325-35/2021 zo dňa 08.06.2021, úradne overený Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom dňa 15.06.2021 pod č.G1-583/2021 z pôvodného pozemku par. KN – E 993/1,
ostatná plocha o výmere 4609 m2, vedený na liste vlastníctva č. 360, katastrálne územie Čerín, obec Čerín
spôsobom hodným osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého
posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala kúpnu cenu pozemku, pozemok
novovytvorená par. KN-C č. 176/2 tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky.
Uznesenie prijaté.
4/ Voľby prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie r. 2022 – 2026
Starosta: na obec bola doručená žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici
na volebné obdobie r. 2012 – 2026 , prísediacich volí OZ, starosta navrhol doterajších prísediacich po ich
predchádzajúcom súhlase p. Slavomíra Macka , Pavla Kmeťa, JUDr. Pavla Kvaka
v zmysle z. č. 385/2020
Rozprava poslancov:
V zmysle ustanovenia § 140 z. 385/2000 Z. z. o súdoch a prísediacich súhlasia s navrhnutými kandidátmi
z občanov s trvalým pobytom na území obce, ktorými sú Slavomír Macko , Pavel Kmeť, JUDr. Pavel Kvak
Starosta dal hlasovať bod 4/.
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) konštatuje že.:
- Okresný súd v Banskej Bystrici požiadal starostu obce Čerín o zabezpečenie volieb prísediacich na funkčné
obdobie r. 2022 -2023
- v zmysle ustanovenia § 140 zákona 385/2000 Z. z. o súdoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov
z radov občanov, ktorý majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu
- starosta obce Čerín navrhuje v súlade s vyjadrením predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici za
prísediacich Pavla Kmeťa, JUDr. Pavla Kvaka, Slavomíra Macka, ktorí spĺňajú všetky predpoklady na zvolenie
prísediacich v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
b) volí
za prísediacich Okresného súdu v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2022 – 2026 za obec Čerín po ich
predchádzajúcom súhlase:
Pavla Kmeťa, JUDr. Pavla Kvaka, Slavomíra Macka.
Uznesenie prijaté.
5/ Správa oplatení daní a poplatkov
Starosta požiadal o informáciu.
Kvaková V.: informovala o stave platenia daní a poplatkov k 23.08.2021. Obec Čerín ako správca dane v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a Všeobecne
záväzného nariadenia obce Čerín č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v roku 2021 na základe vydaných rozhodnutí vyrubila dane z nehnuteľnosti, dane za
psa a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
 v celkovej sume 38 851,37 €, z toho: DzN stavby v sume 14 941,81 €, DzN pozemky v sume 10 162,82
€, DzN byty v sume 118,61 €, daň za psa v sume 1 131,25 €, poplatky za komunálne odpady v sume
12 496,88 €


celkové prijaté platby k 23.08.2021 spolu v sume 33 666,74 € (vrátame nedoplatkov za minulé roky),
z toho: DzN stavby v sume 12 701,88 €, DzN pozemky v sume 9 080,47 €, DzN byty v sume 92,66 €,
daň za psa v sume 846,25 €, poplatky za komunálne odpady v sume 10 945,48 €

 celkové nedoplatky daní a poplatkov za rok 2021 + minulé roky v sume 13 137,84 €
Obec Čerín na základe platných uzatvorených zmlúv pre rok 2021 na prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce: predpis príjmov z nájmu 2 166,38 €, prijaté platby za prenájom nebytových priestorov 1 580,29
€, ostatné platby očakávaný príjem v súlade s dátumami splatnosti podľa zmlúv
Obec Čerín v roku 2021 nemá uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na prenájom hydrogeologického vrtu ČAM-1
Čačín. Spoločnosť Welnea SK s.r.o. zaslala v roku 2021 nájom v sume 480 € ( za obdobie 1-6/2021 t. j. 80 €/1
mesiac).Na základe Rozsudku v mene SR odvolacieho súdu t. j. Krajského súdu v Banskej Bystrici ( ktorým
potvrdil Rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici) bola spoločnosť Welnea SK, s.r.o. povinná uhradiť sumu
6 800 € s príslušenstvom za nezaplatené nájomné za obdobie od 1.2.2015 do 30.6.2016 vyplývajúce zo zmluvy
o nájme nehnuteľnosti. K 1.1.2021 bol zostatok dlžnej sumy 3 200 €, v roku 2021 bola časť nedoplatku spolu
v sume 800 € bola prijatá na účet obce.
Z príležitostného prenájmu nebytových priestorov a verejných priestranstiev t.j napr. prenájom kultúrnych domov
na predajné a i. akcie, rodinné oslavy a pod. - príjem spolu 87,50 €
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa poslanci neprihlásili.
Starosta dal hlasovať bod 5/Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
berie na vedomie
Správu o platení daní a poplatkov
Uznesenie prijaté.
6/ Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu
Starosta požiadal o informáciu.
Kvaková V.: skonštatovala, že všetky materiály boli poslancom zaslané elektronicky a tvoria prílohu zápisnice,
údaje sú ku dňu 10.08.2021, súhrn celkových príjmov 228 573,01 € t.j. 70 %-né plnenie, z toho bežné príjmy
226 967,10 €, kapitálové príjmy 539 €, príjmové finančné operácie 1 066,91 €, súhrn celkových výdavkov
226 000,78 t.j. 69 %-né plnenie, z toho bežné výdavky 223 072,78 €, kapitálové výdavky 2 928 €.
Navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021 sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných
potrieb obce v zmysle zákona č, 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh na zmenu rozpočtu pozostáva z:
1.Informácie o úprave rozpočtu účelovo určených prostriedkov v zmysle § 14 ods. 1 - príjmové
finančné operácie – čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR nespotrebovaných v roku 2020 na podporu
stravovacích návykov predškolákov, stravovanie hmotná núdza a predškolskú výchovu MŠ spolu v sume
1 066,91 €.
2.Rozpočtové opatrenia č. 1/2021 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zvýšenie rozpočtových
príjmov na testovanie COVID-19 o sumu 28 370 €, navýšenie rozpočtových výdavkov na testovanie
COVID-19 v sume 20 740 €, na rekonštrukciu zastávky Čerín v sume 2 500 €, na multifunkčné ihrisko
2 500 €, na rekonštrukciu KD Čerín o sumu 2 630 €
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa poslanci neprihlásili.
Starosta dal hlasovať bod 6/
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) berie a vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov na rok 2021
v zmysle § 14 ods. 1
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v zmysle § 14 ods.2 písm. a) z. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a Rozpočtové opatrenia č. 2/2021 v zmysle § 14 ods. 2
písm. b) a písm. c)
Uznesenie prijaté.

7/ Rôzne
Starosta:: Informoval o liste p. J. Brčiakovej, týkajúci sa poplatkov za komunálne odpady, v ktorom upozorňuje, že
občania ZŤP a dôchodcovia nemajú úľavy na poplatkoch a tí, ktorí dôsledne triedia odpady sú znevýhodnení
a doplácajú na tých , ktorí odpad netriedia, starosta uviedol - obec ale pri poplatkoch postupovala v zmysle
platného VZN na r. 2021, VZN bolo zverejnené v zmysle zákona najmenej 15 dní pred schvaľovaním,
pripomienky neboli. Na druhej strane je potrebné brať do úvahy, že obec už roky dopláca na vývoz odpadov,
úľavy by viedli zas len k zníženiu príjmov, nové VZN musí vždy byť schválené tak, aby nadobudlo právoplatnosť
k 1.1. daného roka.
Rozprava poslancov:
Zatiaľ sa neuvažuje o úľavách na poplatkoch.
Starosta dal hlasovať bod 7/
Hlasovanie: za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
berie a vedomie
list p. J. Brčiakovej.
Uznesenie prijaté
8/ Interpelácie
Ing. Malatinec: ako pokračuje práce na Kultúrnom dome v Čeríne
Starosta: cez Tendernet bolo zadané verejné obstarávanie na dodávateľa na práce v KD prepoklad 11 500 € bez
DPH, s tým, že sú tam zahrnuté podlahy brúsenie, nová podlaha na javisko, znižovanie stropu, bez nových
elektrických rozvodov
P. Neština: znižovať strop netreba, sadrokartón bude praskať, len natiahnuť omietku, plávajúca na javisku je tiež
zbytočná, dotrhalo by ju
M. Karkalík: natrieť zábradlie v Čačíne
Starosta. kúpi sa farba a môže sa natierať
Ing. Malatinec. keď bude kúpená farba pôjde pomôcť
P. Neština: treba už doriešiť vypílenie stromov pri potoku, vybaviť povolenie, lebo ohrozujúc obecný majetok
9/ Diskusia
Neboli príspevky.
10/ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. obce Čerín.
Zapísala: Kvaková Viera

...........................................

Overovatelia zápisnice:
Peter Neština

...........................................

Patrik Karkalík

...........................................

Pavel Kmeť
starosta obce

