
Z á p i s n i c a 

č. 2/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 15.12.2014 o 17:00 hod. 
 

Dňa 15.12.2014 o 17:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v Čerhove. 

 

Prítomní poslanci: Ing. Jaroslav Bajužik, Maroš Džupina, Miroslav Gaži, Juraj Rešetár 
Neprítomní:   Marián Takáč 
Hostia:   Mária Toroniová 
Zapisovateľka:  Mgr. Tatiana Kováčová 

Verejnosť:  
 

1. OTVORENIE- 
- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce – p. P. Balogh. 

 

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- 
- za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená: Mgr. Tatiana Kováčová 

- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Jaroslav Bajužik, Juraj Rešetár 

 

3. SCHVÁLENIE NÁVRHU VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI- 
- návrh na VZN o dani z nehnuteľnosti predniesol starosta obce; 

- zmeny oproti predchádzajúcemu VZN nastali: 

 

V § 5 sadzba dane – POZEMKY: 
 

 písm. a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - sadzba z 0,65% sa zvyšuje na 1,25 %. 

 písm. b) trvalé trávnaté porasty - sadzba z 0,60 % sa zvyšuje na 1,20 %. 

 

+ pribudol § 8 OSLOBODENIA od dane z pozemkov podľa Zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nasledovne: 

 a.) podľa § 17 ods. 2 písm. k) FO v hmotnej núdzi, FO staršie ako 62 rokov, ak pozemky slúžia 

na ich osobnú potrebu - zníženie o polovicu sadzby – 50 %. 

 b.) podľa § 17 ods. 2 písm. l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých 

vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť - 

zníženie o polovicu sadzby – 50 %. 

 

V § 6 sadzba dane – STAVBY: 

 

 písm. a.) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu - sadzba z 0,04 € / m
2 

sa zvyšuje na 0,08 € / m
2
. 

 písm. b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné   

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu - sadzba z 0,04 € / m
2 
sa zvyšuje na 0,08 € / m

2
. 

 písm. f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - sadzba z 0,75 € / m
2 

sa   zvyšuje na 0,80 € 

/ m
2
. 

 

+ pribudol § 8 OSLOBODENIA od dane z pozemkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nasledovne: 
a.) podľa § 17 ods. 3 písm d) stavby a byty vo vlastníctve FO v hmotnej núdzi, FO staršie 

ako 
62 rokov, držiteľov preukazu FO s ŤZP, držiteľov preukazu FO s ŤZP so sprievodom, úplne 

bezvládnych osôb, ak stavby slúžia na ich trvalé bývanie - zníženie o polovicu sadzby – 50 %. 

b.) podľa § 17 ods. 3 písm e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 



garáž vo vlastníctve FO staršie ako 62 rokov, držiteľov preukazu FO s ŤZP, držiteľov preukazu FO 

s ŤZP so sprievodom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu - zníženie 

o polovicu sadzby – 50 %. 
 

- ostatné sadzby pri dani z pozemkov a zo stavieb sa nemenia; 

- je potrebné upozorniť občanov, ktorých sa týkajú výnimky - oslobodenia, že pri podávaní daňového 

priznania sa musia preukázať či sú FO v hmotnej núdzi, alebo FO s preukazom ŤZP, ŤZP so 

s sprievodom, prípadne starší ako 62 rokov a pod.     

 

-  pripomienka v § 4 Hodnota pozemkov – oprava preklepu v písm. a) 1,3316 € / m
2 

sa opravuje
  
na 

0,3316 € / m
2 

ako uvádza Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov . 
 

OZ súhlasí s návrhom VZN a schvaľuje VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

s pripomienkou v § 4 Hodnota pozemkov. 

 

Hlasovanie: Za 4 poslanci / Proti 0 poslancov 

 

 

4. SCHVÁLENIE NÁVRHU VZN O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE- 

- návrh na VZN o ochrane verejného poriadku a zelene predniesol starosta obce; 

- návrh na VZN č. 3/2015 o ochrane verejného poriadku a zelene na území Obce Čerhov je pripravený 

dobre ale len pre občanov obce; okrem FO je potrebné zapracovať aj PO, vymedziť im povinnosti. 

- OZ odporúča starostovi obce dopracovať obsah zodpovednosti všetkých vlastníkov nehnuteľností. 

- OZ neschvaľuje VZN č. 3/2015 o ochrane verejného poriadku a zelene na území Obce Čerhov.   

 

Hlasovanie: Za 4 poslanci / Proti 0 poslancov 

 

 

5. SCHVÁLENIE NÁVRHU VZN O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP, NÁHRADNÉHO 

ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD. 

- Okresná prokuratúra v Trebišove nás listom č. Pd 201/14/8811-4, zo dňa: 06.11.2014 upozornila, že 

sme doteraz neprijali žiadne VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhr. zásobovania pitnou vodou a 

náhr. odvádzania odpadových vôd. Na základe tohto upozornenia sme pripravili návrh na VZN. 

- návrh na VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd predniesol starosta obce; 

- OZ po prečítaní návrhu na VZN, súhlasí s pripomienkou, že v § 6 Spoločné ustanovenia sa opraví 

výška pokuty na najnižšiu možnú hranicu podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

na 663,87 €. 
- OZ berie na vedomie upozornenie prokurátora č. PD 201/14/8811-4, zo dňa: 06.11.2014. 

- OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd s pripomienkou v § 6 Spoločné ustanovenia. 

 

Hlasovanie: Za 4 poslanci / Proti 0 poslancov 

 

 

6. RÔZNE- 
 - z posledného zasadnutia sa prenieslo určenie dvoch členov do „Komisie ochrany verejného 

poriadku“, ktorých mal navrhnúť jej predseda p. Juraj Rešetár. 

Keďže nestihol osloviť všetkých ním vybraných adeptov, OZ prenáša určenie členov „Komisie 

ochrany verejného poriadku“ do ďalšieho zasadnutia OZ; 
 - od RÚVZ Trebišov sme dostali pokutu vo výške 150,00 € (list od RÚVZ Trebišov 

s odôvodnením pokuty prečítal starosta obce, list tvorí prílohu tejto zápisnice). Išlo o pokutu za 

Tokajské vinobranie zo dňa 27.09.2014, hlavné dôvody: povolili sme predaj našim domácim 

predajcom, ktorí nemali povolenia od RÚVZ a predávali potraviny, ktoré sú zakázané; ďalej sme 

nedoložili úplný zoznam predajcov – ako posledný prišiel p. Mochnacký, ktorý nebol na zozname; 



predajcovia nemali zabezpečenú teplú tečúcu vodu a pod. Pokutu je potrebné zaplatiť do 30 dní od 

právoplatnosti rozhodnutia. Budúci rok budeme hľadať možnosti ako predísť takejto situácii. 

OZ berie na vedomie informáciu o pokute od RÚVZ Trebišov vo výške 150,00 €. 

 - zrezali sme stĺpy od starého rozhlasu – ide približne o 40-45 stĺpov. Predáme ich našim 

občanom. V prípade záujmu sa môžu predať za 14,00 € za 1 kus. Občanov o možnosti odkúpenia 

stĺpov oboznámime cestou obecného rozhlasu. OZ schvaľuje predaj zrezaných starých rozhlasových 

stĺpov v sume 14,00 € za 1 kus. 
 - je treba určiť do Rady školy 4 zástupcov z radu poslancov OZ. Starosta obce navrhol p. Ing. 

Jaroslava Bajužika, Mariána Takáča, Juraja Rešetára, Miroslava Gažiho. OZ schvaľuje do Rady školy 

4 zástupcov z OZ. 
 - je potrebné do matriky určiť do funkcie sobášiaceho a jeho zástupcu. OZ určuje do funkcie 

sobášiaceho Pavla Balogha, starostu obce Čerhov a za zástupcu sobášiaceho počas neprítomnosti 

starostu obce- p. Ing. Jaroslava Bajužika. 
 - starosta oboznámil poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 1-5/2014. Toto rozpočtové 

opatrenie je neoddeliteľnou časťou tejto zápisnice. OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1-5/2014. 
 - starostovi obce OZ schvaľuje stravné lístky na celé obdobie na ktoré je zvolený. 
   

7. DISKUSIA- 
- priebežná, pri jednotlivých bodoch. 

 

8. SCHVÁLENIE UZNESENÍ- 

 

Uznesenie č. 9 

OZ v Čerhove:   

Schvaľuje VZN č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti s pripomienkou v § 4. 

 

Uznesenie č. 10 

OZ v Čerhove: 

1. Berie na vedomie upozornenie prokurátora č. PD 201/14/8811-4, zo dňa: 06.11.2014. 

2. Schvaľuje VZN č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd s pripomienkou v § 6. 

 

Uznesenie č. 11 

OZ v Čerhove: 

Schvaľuje predaj zrezaných starých rozhlasových stĺpov v sume 14,00 € za 1 kus. 

 

Uznesenie č. 12 

OZ v Čerhove: 

Schvaľuje do Rady školy 4 zástupcov z radu poslancov OZ: Ing. Jaroslava Bajužika, Mariána Takáča, 

Juraja Rešetára, Miroslava Gažiho. 
 

Uznesenie č. 13 

OZ v Čerhove : 

Neschvaľuje VZN č. 3/2015 o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Čerhov - 

s pripomienkou: dopracovať oblasť zodpovednosti všetkých vlastníkov. 

 

Uznesenie č. 14 

 

OZ v Čerhove: 

OZ berie na vedomie a informáciu o pokute od RÚVZ Trebišov vo výške 150,00 €. 
 

Uznesenie č. 15 

OZ v Čerhove: 

Prenáša určenie členov „Komisie ochrany verejného poriadku“ do ďalšieho zasadnutia OZ 
 

 

 



Uznesenie č. 16 

OZ v Čerhove:                               

Určuje do funkcie sobášiaceho: Pavla Balogha, starostu obce Čerhov a za zástupcu sobášiaceho počas 

neprítomnosti starostu obce- p. Ing. Jaroslava Bajužika. 

 

Uznesenie č. 17 

 

OZ v Čerhove: 

Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1-5/2014, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 18 

 

OZ v Čerhove: 

Schvaľuje stravné lístky pre starostu obce Čerhov Pavla Balogha. 

 

 

UZNESENIA Č. 9 - 18 SCHVÁLENÉ 

.....4..... POSLANCI ZA / ......0...... POSLANCOV PROTI 

 

15. ZÁVER- 
- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh. 

 

V Čerhove 15.12.2014         

 

Zapísala: Mgr. Tatiana Kováčová 

 

Overovatelia zápisnice:   

Ing. Jaroslav Bajužik     

Juraj Rešetár 

                   Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov 


