Zápisnica
zo zasadnutia Čerín konaného dňa 11.12.2020
miesto a čas konania: Obecný úrad, Čerín č. 11, obradná miestnosť, o 18.00 hod.
Prítomní poslanci: Michal Karkalík, Patrik Karkalík, JUDr. Pavel Kvak, Ing. Lukáš Malatinec
Ospravedlnený poslanec: 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Návrh rozpočtu obce Čerín na rok 2021 - 2023
5. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu obce
6 . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čerín na I. polrok 2021
7. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín na rok 2021
8. VZN obce Čerín o nakladaní s komunálnym odpadom
9. Záujmové vzdelávanie detí – poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
10. Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce – predaj obecných pozemkov
10.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Nikola Lukáčová
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Záver
1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
Starosta obce: privítal prítomných a otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že sú prítomní 4
z celkového počtu 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu, navrhol doplniť program ako bod 8/ VZN obce Čerín č.
2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, do bodu
Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce zaradiť aj žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing.
Radovan Ostrolucký, a do bodu Rôzne zaradiť inventarizáciu majetku obce. Požiadal poslancov aj o ich
doplňujúce návrhy, prípadne zmenu programu rokovania. Poslanci nemali doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy .
Starosta: dal hlasovať o doplnenom programe rokovania
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta:
NK: Ing. Lukáš Malatinec, Patrik Karkalík
OZ: Michal Karkalík, JUDr. Pavel Kvak
Zapisovateľka: Viera Kvaková
Starosta dal hlasovať o bode 1/
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) schvaľuje
doplnený program rokovania OZ
b) volí
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lukáš Malatinec, Patrik Karkalík
c) určuje
overovateľov zápisnice: JUDr. Pavel Kvak, Michal Karkalík

d) určuje
zapisovateľku:
Kvakovú Vieru
Uznesenie prijaté.
2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia o činnosti
obecných orgánov
Starosta obce: uzn. č.18-21/2020 splnené
činnosti obecných orgánov:
- Mikroregión Severné Podpoľanie – verejné obstarávanie kompostéry na odpad, vklad obce asi 1 000 € ,
potrebné dohody 100% domácnosti súhlas na domáce kompostovanie
- zmluva na zimnú údržbu miestnych komunikácií, obdržali sme len 1 cenovú ponuku od p. Suju
- príprava výruby stromov poza potok, kde korene dvíhajú asfalt
- agenda stavebného úradu - stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb
- ostatné administratívne činnosti - vysporiadanie pozemkov občania z obce Sebedín-Bečov, pozemky v našom
katastri
- príprava a zabezpečenie I. a II. kola celoplošného testovania COVID-19
Starosta dal hlasovať o bode 2/
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie : 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ a informáciu o činnosti obecných orgánov.
Uznesenie prijaté.
3/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
Starosta obce : požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko k návrhu rozpočtu.
Ing. Hýbl, hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 v zmysle § 18f,
bodu 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení, posudzovanie návrhu rozpočtu
z 2 hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
- Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona č. 564/2004 Z.z o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a zákona č. 493/2001 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
- Súlad s VZN obce - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Čerín, VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
- Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým – na vývesnej tabuli obecného úradu a na webovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, konkrétne 27.11.2020
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Predložený rozpočet je členený na:
a) bežný rozpočet
b) kapitálový rozpočet
c) rozpočet finančných operácií.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s príjmami vo výške 290 460 € a výdavkami vo výške 287 510 €,
z čoho vyplýva, že predpokladaný prebytok bežného rozpočtu v roku 2021 je 2 950,- €. Bežný rozpočet
zabezpečuje výdavky pokrývajúce mzdové náklady, úhrady energií, údržbu a prevádzku na úseku obce,
požiarnej ochrany, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, odpadového hospodárstva, verejného
osvetlenia, kultúry, knižnice, cintorínskych služieb, a MŠ. Príjmy bežného rozpočtu vychádzajú z podielových
daní, miestnych daní stanovených platnými VZN, prenájmu obecného majetku, z príjmov MŠ a príjmov zo ŠR:
Kapitálový rozpočet je pre rok 2021 navrhnutý ako schodkový, a to vo výške 38 950 €, pri rozpočtovaných
príjmoch 0,- € a výdavkoch 38 950 - €. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované náklady na realizáciu rekonštrukcie
budovy obecného úradu a revitalizáciu verejných priestranstiev pri obecnom úrade v sume 28 200,- €,
vybudovanie detského ihriska v sume 2 500,- €, nákup sporáka za 250,- € a dokončenie rekonštrukcie budovy
kultúrneho domu v predpokladanej sume 8 000,- €. Uvedený schodok bude vykrytý z príjmov finančných operácií.

Rozpočet finančných operácií (úvery, pôžičky, fondy, zdroje z minulých rokov), je rozpočtovaný ako prebytkový
vo finančnom vyjadrení 36 000,- €, a to na strane príjmov, čerpanie prostriedkov ŠR z roku 2019 vo výške
15 000,- €, poskytnutie univerzálneho úveru v sume 20 000,- € a čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých
PSS v roku 2020 na vybudovanie detského ihriska v sume 1 000,- €. Výdavky na rok 2021 nie sú rozpočtované.
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý
stanovuje, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami aj výdavkami vo výške 326 460 €
Konštatoval, že pri zostavovaní rozpočtu boli dodržané ustanovenia § 10, ods.7 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V závere odporučil obecnému zastupiteľstvu v Čeríne predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
Upozornil, tak ako aj v minulých rokoch o veľký rozdiel medzi príjmami z miestneho poplatku za komunálne
odpad a výdavkami obce na zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, odporučil, tak ako v iných obciach
vyrovnať rozdiel zvýšením poplatku za komunálne odpady.
Rozprava poslanci:
Súhlas so zvýšením poplatku za komunálne odpady. Je potrebné znížiť rozdiel, zabezpečiť príjmy rozpočtu a tým
prispieť k vyrovnaniu rozpočtu, taktiež je potrebné dodržať predpokladané zámery vo výdavkoch kapitálového
rozpočtu.
Starosta obce dal hlasovať o bode 3.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Uznesenie prijaté.
4/ Návrh rozpočtu obce Čerín na roky 2021-2023
Starosta obce: skonštatoval, že poslancom boli materiály k návrhu rozpočtu zaslané elektronicky, stanovisko
hlavného kontrolóra bolo prerokované, požiadal ich o prípadné ďalšie otázky k návrhu rozpočtu.
Do rozpravy sa poslanci neprihlásili.
Starosta dal hlasovať o schválení Návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.32/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) schvaľuje
rozpočet obce Čerín na rok 2021
b) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2022-2023.
Uznesenie prijaté.
5/ Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu obce
Starosta požiadal o informáciu.
Kvaková V.: informácia o príjmoch a výdavkoch obce k 30.11.2020 podľa rozpočtovej klasifikácie:
- súhrn celkových príjmov spolu 382 655,46 € t, j 90 %-né plnenie, z toho bežné príjmy 269 434,35 €, kapitálové
príjmy 102 620,23 €, príjmové finančné operácie 10 600,88 €
- celkové výdavky 368 514,53 € t. j. 88%-né plnenie z toho bežné výdavky 250 296,24 €, kapitálové výdavky
13 610,06 €, výdavkové finančné operácie 104 608,23 €
Informácia o úprave rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR navýšenie bežného rozpočtu
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu:
- navýšenie bežného rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu o sumu 2 595,84 € na úhradu
nákladov spojených celoplošným testovaním COVID – 19 dňa 1.11.2020 a 8.11.2020
- navýšenie bežného rozpočtu na finančné prostriedky zo ŠR v rámci projektu ,,Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného alebo odstránenia ich následkov v sume 14 508,04 €
- Rozpočtové opatrenie č.5/2020 úprava rozpočtu – poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci MF SR
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s negatívnym vývojom
hospodárenia obcí ovplyvneným pandémiou COVID-19 v sume 9 500 €.

Rozprava poslancov:
Poslanci sa neprihlásili do rozpravy..
Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) berie na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.11.2020
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. 5/2020 v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) z. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
c) Informáciu o zmene rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov na rok 2020 v zmysle § 14 ods. 1 z.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Uznesenie prijaté.
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Starosta udelil slovo hlavnému kontrolórovi.
Ing. Hýbl: v súlade so z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole bude
činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2021 zameraná na nasledovné činnosti
1. základné úlohy – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020,
predloženie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2020, vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2021, výkon kontroly na základe podnetu
2. kontrola kvartálnych uzávierok, kontrola ročnej účtovnej závierky 2020, kontrola použitia finančných
prostriedkov obce
3. ostatná činnosť hlavného kontrolóra – účasť na rokovaniach OZ, metodická pomoc pri vypracovávaní
interných smerníc obce, stanoviská k postupom obce na zákl. požiadavky, metodická pomoc pri výkone auditu,
pri inventarizácii majetku a účtov, pri jednotlivých účtovných prípadoch, pri vypracovávaní výročnej správy.
Rozprava poslancov:
Poslanci sa do rozpravy neprihlásili.
Starosta dal hlasovať o bode 6/.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Uznesenie prijaté.
7/ Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín na rok 2021
Starosta: návrh plánu zasadnutí bol vypracovaný v zmysle § 12, ods. 1 z. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení v platnom znení – termín zasadnutí 5.3.2021, 11.6.2021, 10.9.2021, 10.12.2021. Termíny a program
zasadnutí sú orientačné, v prípade potreby je možné termín zasadnutia presunúť, prípadne zvolať zasadnutie OZ
v neplánovanom termíne, program zasadnutia aktuálne doplniť.
Starosta dal hlasovať o bode 7/
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie č. 35/2020:
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín na rok 2021.
Uznesenie prijaté.
8/ VZN obce Čerín o nakladaní s komunálnym odpadom
Starosta.: návrh VZN obce bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli v zákonnej lehote, VZN dopĺňa
a mení VZN obce Čerín č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom , konkrétne v § 3 určuje zberné nádoby
na ukladanie komunálneho odpadu, § 4 náklady na zberné nádoby, § 7 podrobnosti o nakladaní s biologicky
rozložiteľným odpadom, § 9 spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov.
Starosta dal hlasovať o bode 8/
Hlasovanie: za :45
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
schvaľuje
VZN obce Čerín č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o
nakladaní s komunálnym odpadom
Uznesenie prijaté.
9/ VZN obce Čerín o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starosta: návrh VZN bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli, VZN mení a dopĺňa VZN obce Čerín
č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 22
Sadzba poplatku – 0,0685 € za osobu a kalendárny deň, výdavky na zber odpadov zo zákona by mala mať obec
vo výške príjmov, naša obec má náklady súvisiace so zberom oveľa vyššie ako sú poplatky od občanov za
komunálne odpady
Rozprava poslanci:
Súhlasia s navýšením paušálneho poplatku za odpad, nakoľko obec už niekoľko rokov dopláca na zber odpadov
Starosta obce dal hlasovať o bode 9/.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
schvaľuje
VZN obce Čerín č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa a mení VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie prijaté.
10/ Záujmové vzdelávanie detí – poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Starosta požiadal o informáciu.
Kvaková V.: boli zaevidované 3 žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Čerín a to Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica na 2 deti, Rímskokatolícka
cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia Štefana Moysesa,
Hurbanova 9, Banská Bystrica na 1 dieťa a Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum
voľného času sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9 Zvolen na 1 dieťa. Dotácia sa poskytuje v zmysle VZN
obce Čerín č. 6/2015 , výška dotácie na 1 dieťa a 1 mesiac v sume 5,85 €, čiže mesačne 23,40 €/ 4 deti a na
školsky rok 2020/2021 spolu v sume 280,80 €.
Rozprava poslancov:
Do rozpravy sa poslanci neprihlásili
Starosta dal hlasovať o bode 10/.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) schvaľuje
žiadosť Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica o poskytnutie dotácie na 2 deti s trvalým
pobytom na území obce Čerín v zmysle VZN obce Čerín č. 6/2015 v sume 5,85 €/1 dieťa/1 mesiac na šk. rok
2020/2021 t. j. od 1.9.2020 do 31.8.2021.
b) schvaľuje
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum voľného času ako súčasť Katolíckeho
gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica o poskytnutie dotácie na 1 dieťa s trvalým pobytom
na území obce v zmysle VZN obce Čerín č. 6/2015 v sume 5,85 €/1 dieťa/1 mesiac na šk. rok 2020/2021 t. j. od
1.9.2020 do 31.8.2021.
c) schvaľuje
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica pre Centrum voľného času sv. Dominika Savia, M.M.
Hodžu 1732/9 Zvolen o poskytnutie dotácie na 1 dieťa s trvalým pobytom na území obce v zmysle VZN obce
Čerín č. 6/2015 v sume 5,85 €/1 dieťa/1 mesiac na šk. rok 2020/2021 t. j. od 1.9.2020 do 31.8.2021.
Uznesenie prijaté.
11/ Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce – predaj obecných pozemkov
11.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, žiadateľ Nikola Lukáčová

Starosta informoval o prijatej žiadosti o odkúpenie pozemku v katastri Čerín, LV č. 360 par. č. E 943/2 ň trvalý
trávny porast o výmere 1682 m², za účelom výstavby rodinného domu, žiadateľ Nikola Lukáčová, je to pozemok
pri starej škole. Nakoľko sa jedná o pozemok s väčšou výmerou bude potrebné v prípade schválenia zámeru na
odpredaj vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
Rozprava poslancov:
V zaslaných materiáloch boli oboznámení so žiadosťou a súhlasia so zámerom na odpredaj.
Starosta dal hlasovať o bode 11.1.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) schvaľuje
1. prebytočnosť pozemku a to: pozemok , parc. E 943/2 trvalý trávny porast s výmerou 1682 m2, zapísaného na
LV č. 360 pre obec Čerín okres Banská Bystrica, kat. úz. Čerín
2. zámer odpredaja pozemku formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb.
3) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku
vlastníctve obce Čerín,
4) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia
b) zriaďuje
päťčlennú komisiu pre vyhodnotenie návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže, ktorá postupuje
v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže v zložení: Michal Karkalík, Patrik Karkalík, JUDr. Pavel Kvak,
Ing .Lukáš Malatinec, Peter Neština
Uznesenie prijaté.
11.2 Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, žiadateľ Ing. Radovan Ostrolucký s manželkou
Starosta informoval o žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku v katastri Čerín, LV č.132 par. č. C 1236/20, trvalý trávny porast o výmere najviac 45 m², výmera celej parcely 2131 m², je to časť pozemku pred
rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, na uvedenej parcele vedie aj vodovod, ten sa však nachádza mimo
žiadanej časti pozemku na odkúpenie. Je to pozemok v časti IBV nad Mlynom. Hoci sa jedná o pozemok
s malou výmerou bude potrebné v prípade schválenia zámeru na odpredaj vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž,
nakoľko je tu príbuzenský vzťah so zamestnancom obce.
Rozprava poslancov:
Keďže uvedený pozemok je v lokalite IBV nad Mlynom a nachádza sa pri nehnuteľnosti žiadateľa, obec nemá
záujem o jeho využitie súhlasia s odpredajom.
Starosta dal hlasovať o bode 11.1.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) schvaľuje
1. prebytočnosť pozemku a to: časť pozemku , parc. C 1236/20 ostatná plochy s výmerou max. 45 m2,
zapísaného na LV č. 132 pre obec Čerín okres Banská Bystrica, kat. úz. Čerín
2. zámer odpredaja pozemku formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb.
3) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku vo
vlastníctve obce Čerín,
4) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia
b) zriaďuje
päťčlennú komisiu pre vyhodnotenie návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže, ktorá postupuje
v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže v zložení: Michal Karkalík, Patrik Karkalík, JUDr. Pavel Kvak,
Ing .Lukáš Malatinec, Peter Neština
Uznesenie prijaté
12/Rôzne
12.1./ Inventarizácia majetku obce
Starosta informoval, že v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve a smernice obce č. 3/2009 príkazným
listom nariadil vykonať riadnu inventarizáciu ku dňu 31.12.2020 uviedol, že podklady boli poslancom zaslané

elektronicky., poslanci OZ určia zloženie komisií pre inventúry obecného majetku a ústrednú inventarizačnú
komisiu, návrh na zloženie komisií bol v zaslaných materiáloch.
Rozprava poslancov: na základe zaslaných materiálov súhlasia s navrhovaným zložením komisií.
Starosta dal hlasovať o bode12.1/.
Hlasovanie: za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín
a) berie na vedomie
Príkazný list starostu obce Čerín na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
b) určuje
zloženie komisií pre inventúry obecného majetku a ústrednú inventarizačnú komisiu:
Ústredná inventarizačná komisia – predseda Ing. Lukáš Malatinec, členovia Jana Fungáčová, Viera Kvaková
Komisia pre miestne hospodárstvo – predseda Michal Karkalík, členovia Ing. Lukáš Malatinec, Viera Kvaková
Komisia pre kultúru – predseda Patrik Karkalík, členovia Peter Neština, Jana Fungáčová
Komisia pre požiarnu ochranu – predseda Peter Neština, členovia Patrik Karkalík, JUDr. Pavel Kvak, Ján Makan
Komisia pre školský majetok:
ZŠ - predseda Pavel Kmeť, členovia Jana Fungáčová, Viera Kvaková
MŠ – predseda Mgr Dana Rybárová, členovia Mgr. Marta Ostrolucká, Marta Kmeťová
ŠJ – predseda Soňa Balková, členovia Katarína Lukáčová, Ivan Majer
Uznesenie prijaté.
13/Interpelácie
Interpelácie poslancov neboli.
14/Diskusia
Neboli diskusné príspevky.
15/ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. obce Čerín a zaželal všetkým prítomným pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový
rok 2021.
Zapísala: Kvaková Viera

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

Overovatelia zápisnice:
Michal Karkalík

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

JUDr. Pavel Kvak

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

Pavel Kmeť
starosta obce

