
Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov, 

konaného dňa 02.07.2017 
___________________________________________________________________________ 

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): Slavomír Horňák 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Informácia o zrealizovaných prácach na obecnom obchode. 

5. Informácia o realizácií čistenia priepustov v obci. 

6. Informácia o vykonaných prácach v obci. 

7. Informácia ohľadom príprav Tokajského vinobrania. 

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. Takáč, J. Rešetár 

Zapisovateľ:                M. Toroniová 

Program zasadnutia predniesol starosta obce. Navrhol zmenu programu s tým, že sa najprv prerokuje 

bod 8. Rôzne, v ktorom sú obsiahnuté okrem iného aj žiadosti o kúpu/zámenu nehnuteľností. Zmena 

programu schválená bez poznámok a pripomienok. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 8. Rôzne. 

- prijali sme 2 žiadosti; prvá bola od P. Verešpeja – žiada o zámenu bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 

160 za rodinný dom súp. č. 92. Druhá žiadosť je od p. S. Horňáka, ktorý žiada o kúpu rodinného 

dom súp. č. 92. Nakoľko je pre obec výhodnejšie predať dom než vymeniť, schvaľujeme predaj 

domu súp. č. 92 pre p. S. Horňáka a N. Biačkovú za 16.000,00 €. 

    

OZ v Čerhove 

schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. obce Čerhov, registri „C“, LVč. 519, parc. č. 174, 

charakterizovaná ako záhrada o výmere 2.553 m2; LVč. 38, parc. č. 175, charakterizovaná ako 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 832 m2, na ktorej je postavený rodinný dom so súp. č. 92, pre 

p. Slavomíra Horňáka a Nikolu Biačkovú za 16.000,00 €, podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) Zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, nakoľko dlhodobo užívajú 

nehnuteľnosti a uhrádzajú všetky poplatky voči obci. OZ poveruje starostu obce p. Pavla Balogha na 

všetky úkony súvisiace s prevodom tohto majetku. 

  



Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

OZ v Čerhove 

zamieta žiadosť p. Petra Verešpeja o zámenu nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- starosta: ďalej sme prijali žiadosť p. Eriky Žotániovej, ktorá nás žiada o schválenie otváracích 

hodín pre svoju prevádzku Pohostinstvo. Návrh otváracích hodín prečítal starosta obce podľa prílohy 

žiadosti p. Žotániovej. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje otváracie hodiny prevádzky Pohostinstva p. Eriky Žotániovej. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- starosta obce predniesol poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Poslanci toto RO schválili bez pripomienok. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- po tejto časti program obecného zastupiteľstva pokračuje podľa programu. Zo zasadnutia odišiel p. 

S. Horňák. 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

- starosta: z predchádzajúcich zasadnutí OZ ostalo nedokončené osadenie dopravných značiek – 

práce sa začali, nakoľko sa na miestach kde majú byť osadené značky uskutočňujú opravy 

priepustov (a mostíkov), musíme počkať na ich dokončenie; následne osadíme dopravné značky. 

 

K bodu 4. Informácia o zrealizovaných prácach na obecnom obchode. 

- starosta: mali sme kontrolu z RÚVZ Trebišov; kontrola dopadla dobre, čakáme na rozhodnutie o 

schválení prevádzky; dokončili sme pult a práce na vode (umývadlá, ohrievače); schválili nám 

projekt z ÚPSVaR Trebišov na predavačku (§ 54); predavačkou bude p. Sabatová; dali sme vyrobiť 

tabuľu s názvom „OBEC ČERHOV – OBCHOD“, ktorú pripevníme nad dvere; otvorenie obchodu 

je naplánované na 06.07.2017. Otváracie hodiny navrhujeme nasledovne: 

 

    Pondelok 06:00 – 10:30  

    Utorok  06:00 – 10:30 14:30 – 17:00 

    Streda   06:00 – 10:30 14:30 – 17:00 

    Štvrtok 06:00 – 10:30 14:30 – 17:00 

    Piatok  06:00 – 10:30 14:30 – 17:00 

    Sobota  06:00 – 10:30 

    Nedeľa zatvorené 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje otváracie hodiny prevádzky „Obec Čerhov – Obchod“.   



Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- v miestnom rozhlase vyhlásime oznámenie pre občanov o otvorení obchodu; zároveň vyvesíme 

oznámenie na internetovú stránku s možnosťou pripomienkovania času otváracích hodín. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informácie o prácach na obecnom obchode. 

  

K bodu 5. Informácia o realizácií čistenia priepustov v obci. 

- starosta obce: v súčasnosti sa realizujú práce na čistení 4 priepustov pod obecnými cestami 

– pri 

 zvonici (tam sa kope a muruje aj nová šachta); ďalšie sú pri domoch p. Svistuna, Michala 

Iľka (kde je tiež potrebné spraviť novú šachtu) a posledný je pri železnici (panelovka ku Lumixu). 

 

K bodu 6. Informácia o vykonaných prácach v obci. 

 - starosta obce: naši „aktivační pracovníci“ kosia trávu postupne v celej obci; do bývalých 

„majetkov“ (teraz je vlastníkom spoločnosť SOAS, a.s.) ľudia zvážajú odpady – vzniká nám tam 

smetisko; preto je potrebné zvážiť, či by nebolo dobré zakúpiť aspoň 2 fotopasce – zvážime do 

budúceho zasadnutia OZ. 

  

K bodu 7. Informácia ohľadom príprav Tokajského vinobrania. 

- starosta: program Tokajského vinobrania máme už dokončený; ak nastanú nejaké zmeny, 

prispôsobí sa okolnostiam; zmluvy so zabezpečením celého projektu sa uzatvárajú priebežne (WC, 

SBS, M. Čírová, KSK...); čo sa týka otvorenia pivníc vo Veľkej a Malej Tŕni (obe združenia 

vinárov), budeme s nimi spolupracovať presne tak isto ako minulý rok, nakoľko sme mali pozitívne 

ohlasy. 

 

K bodu 9.  Diskusia. 

- priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

K bodu 10. Schválenie uznesenia. 

 

UZNESENIE  č. 149 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0    

 

UZNESENIE č. 150 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje predaj nehnuteľností v k. ú. obce Čerhov, registri „C“, LVč. 519, parc. č. 174, 

charakterizovaná ako záhrada o výmere 2.553 m2; LVč. 38, parc. č. 175, charakterizovaná ako 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 832 m2, na ktorej je postavený rodinný dom so súp. č. 92, pre 

p. Slavomíra Horňáka a Nikolu Biačkovú za 16.000,00 €, podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) Zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, nakoľko dlhodobo užívajú 

nehnuteľnosti a uhrádzajú všetky poplatky voči obci. OZ poveruje starostu obce p. Pavla Balogha na 

všetky úkony súvisiace s prevodom tohto majetku. 

  

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 



 

UZNESENIE č. 151 

 

OZ v Čerhove 

zamieta žiadosť p. Petra Verešpeja o zámenu nehnuteľností. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE č. 152 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje otváracie hodiny prevádzky Pohostinstva p. Eriky Žotániovej. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE č. 153 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE č. 154 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje otváracie hodiny prevádzky „Obec Čerhov – Obchod“.   

 

Hlasovanie:  za:               5 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, Ing. J. Bajužik, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE č. 155 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informácie o prácach na obecnom obchode. 

 

 

K bodu 11. 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: 

 J. Rešetár  ........................................ 

 M. Takáč  ........................................ 


