Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov,
konaného dňa 06.02.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: Pavol Balogh,
Poslanci: Marián Takáč, Maroš Džupina, Miroslav Gaži, Ing. Jaroslav Bajužik
Juraj Rešetár, Mgr. Tatiana Kováčová, hlavný kontrolór obce, Mária Toroniová
Neprítomní: Ostatní prítomní (verejnosť): PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia.
3. Kontrola uznesení.
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016.
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017.
6. Vyhodnotenie obecnej zabíjačky.
7. Informácia ohľadom projektu týkajúceho sa Slovensko-Maďarsko hraničného
prechodu Alsóregmec – Čerhov.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.
K bodu 1. Otvorenie.
Rokovanie OZ otvoril Pavol Balogh, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že
počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia.
Overovatelia zápisnice:
M. Džupina, M. Takáč
Zapisovateľ:
M. Toroniová
Program zasadnutia predniesol starosta obce. Program zasadnutia bol schválený bez poznámok a
pripomienok.
OZ v Čerhove
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

K bodu 3. Kontrola uznesení.
- z predchádzajúcich zasadnutí nevyplývali žiadne uznesenia.
K bodu 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016.
- Záverečný účet obce za rok 2016 prečítala Mgr. T. Kováčová, podľa vopred pripraveného
materiálu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Starosta obce po prečítaní požiadal poslancov
OZ o hlasovanie.
OZ v Čerhove
A) Schvaľuje záverečný účet obce Čerhov za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce za rok 2016
bez výhrad.

B) Schvaľuje odpis daňových pohľadávok voči firme ERBE Stavebniny s.r.o. z dôvodu ich
nevymožiteľnosti.
C) Schvaľuje vytvorenie pohľadávok voči firme Agent 007.
D) Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
427,89 €.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

K bodu 5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017.
- rozpočet obce na rok 2017 prečítala M. Toroniová, podľa vopred pripraveného materiálu,
ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
OZ v Čerhove
A) Schvaľuje Rozpočet obce Čerhov na rok 2017, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
B) Berie na vedomie Rozpočet obce Čerhov na roky 2018-2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

K bodu 6. Vyhodnotenie obecnej zabíjačky.
- obecná zabíjačka sa konala podľa vopred stanoveného termínu v sobotu 28.01.2017 v priestoroch
Domu tradícií. Prípravy spočívali v zabezpečení potravín a materiálnych vecí potrebných na plynulý
chod podujatia (zakúpili sme sporák – do VHZ, termosky, panvice, hrnce, plyn, chlieb, potraviny,
koreniny a pod.). Celkové výdavky na obecnú zabíjačku tvoria sumu 1.443,11 €.
OZ v Čerhove
berie na vedomie vyhodnotenie obecnej zabíjačky.
K bodu 7. Informácia ohľadom projektu týkajúceho sa Slovensko-Maďarsko hraničného
prechodu Alsóregmec – Čerhov.
- starosta obce informoval o projekte Slovnekso-Maďarského hraničného prechodu, ktorý by mal
spojiť obec Čerhov s obcou Alsóregmec. Trasa by mala viesť pozdĺž Hraničnej ulice a napojiť sa na
cestu, ktorá je v súčasnosti poľnou cestou smerujúcou k hranici s Maďarskom, cez rieku Roňvu a
napojiť sa na cestu v Alsóregmeci. Projekt je financovaný na 95% z EÚ a 5% by malo byť
spolufinancovaných z nášho rozpočtu.
K bodu 8. Rôzne.
- potraviny a pohostinstvo E+L Junior, ktoré vlastní Ing. E. Nemet sa rušia. Pán Nemet ich zatvára
01.03.2017. Nakoľko je potrebné, aby obchod s potravinami aj naďalej v obci fungoval a kupcu na
nehnuteľnosti v súčasnosti p. Nemet nemá, starosta vyzval poslancov, aby zhodnotili situáciu a
vyjadrili sa, čo bude s obchodom. Po spoločnom uvážení sa poslanci OZ rozhodli, že obchod odkúpi
obec s tým, že starosta dohodne s p. Nemetom podmienky kúpi.
OZ v Čerhove
A) schvaľuje odkúpenie nehnuteľností – potraviny a pohostinstvo od Ing. Emila Nemeta.
B) poveruje starostu obce na jednanie s Ing. Emilom Nemetom ohľadom stanovania podmienok na
kúpu nehnuteľností.

Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

K bodu 9. Diskusia.
- priebežná pri jednotlivých bodoch.
K bodu 10. Schválenie uznesenia.
UZNESENIE č. 127
OZ v Čerhove
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 128

OZ v Čerhove
A) Schvaľuje záverečný účet obce Čerhov za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce za rok 2016
bez výhrad.
B) Schvaľuje odpis daňových pohľadávok voči firme ERBE Stavebniny s.r.o. z dôvodu ich
nevymožiteľnosti.
C) Schvaľuje vytvorenie pohľadávok voči firme Agent 007.
D) Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
427,89 €.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 129

OZ v Čerhove
A) Schvaľuje Rozpočet obce Čerhov na rok 2017, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
B) Berie na vedomie Rozpočet obce Čerhov na roky 2018-2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

UZNESENIE č. 130
OZ v Čerhove
berie na vedomie vyhodnotenie obecnej zabíjačky.
UZNESENIE č. 131
OZ v Čerhove
A) schvaľuje odkúpenie nehnuteľností – potraviny a pohostinstvo od Ing. Emila Nemeta.
B) poveruje starostu obce na jednanie s Ing. Emilom Nemetom ohľadom stanovania podmienok na
kúpu nehnuteľností.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár)
0
0

K bodu 7. Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 h.
Zapísal/(a): M. Toroniová
…........................................

...................................................
starosta obce

Overovatelia:
M. Džupina ........................................
M. Takáč
........................................

