
Zápisnica 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov, 

konaného dňa 04.09.2017 
___________________________________________________________________________ 

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. Príprava Tokajského vinobrania. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

7. Schválenie uznesenia. 

8. 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. OZ program jednohlasne schválilo bez zmien a 

doplnkov. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

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

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

- starosta: z predchádzajúcich zasadnutí OZ nevyplývali žiadne úlohy z uznesení. 

 

K bodu 4. Príprava Tokajského vinobrania. 

- starosta: piatok 29.09. sa uskutoční Beh tokajskými vinicami – príprava pečenia chleba, ponúkanie 

vína, časomiera (Džupina), sprievodné vozidlá (Gaži, Džupina), pamätné fľaše (Takáč), trasu 

pripraví p. Džupina a p. Nadzon so žiakmi ZŠ, poháre a diplomy zabezpečí starosta, kultúrny 

program pripraví Strapec.  V sobotu 30.09. sa uskutoční Tokajské vinobranie – potrebujeme 

pripraviť zoznamy vinárov, ktorí otvoria svoje pivnice v Malej a Veľkej Tŕni. K pivniciam sme 

zabezpečili vystúpenia FS (Úpor, Dvorianky, Paričovčan, Omladzina). Na ulicu Dlhú pripravíme 

značky zákaz státia + označenie páskami (zákaz vstupu); potrebné je zabezpečiť ohňostroj, kolíky, 

dobrovoľníkov z TVC, pripraviť areál Oddychového centra. Program je už hotový – zverejnený na 

našej stránke, pozvánky a plagáty sú v tlači. V priebehu budúceho týždňa budú hotové (Gaži).   

 

K bodu 5. Rôzne. 

- starosta: p. Naď ponúkol na predaj pozemok pri železničnej trati, ktorý bol predmetom jednania 

minulých zasadnutí; jeho cenu stanovil na 13.600,00 €. Nakoľko sa cena javí ako privysoká, budeme 

sa ňou zaoberať a navrhneme mu nižšiu cenu, t.j. 0,20 € za 1 m2. 

 



OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v reg. „E“ na LVč. 154, parc. č. 164/3, 

charakterizovaná ako orná pôda o výmere 9918 m2, parc. č. 164/13, charakterizovaná ako orná pôda 

o výmere 131 m2 a parc. č. 164/23, charakterizovaná ako orná pôda o výmere 3117 m2 od pani 

Márie Michalčíkovej v sume 0,20 € za 1 m2. 

 

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

  proti:   0 

  zdržal sa: 

 

- starosta: p. Mirgová (majiteľka predajne potravín Fresh) nás žiada o schválenie zmeny 

prevádzkového času predajne potravín – doplnila nedeľu. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu otváracích hodín prevádzke p. Mirgovej. 

 

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

  proti:   0 

  zdržal sa: 

 

K bodu 6. Diskusia. 

- priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

K bodu 7. Schválenie uznesenia. 

 

UZNESENIE  č. 162 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

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

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE č. 163 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu otváracích hodín prevádzke p. Mirgovej. 

 

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

  proti:   0 

  zdržal sa: 

 

UZNESENIE č. 164 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v reg. „E“ na LVč. 154, parc. č. 164/3, 

charakterizovaná ako orná pôda o výmere 9918 m2, parc. č. 164/13, charakterizovaná ako orná pôda 

o výmere 131 m2 a parc. č. 164/23, charakterizovaná ako orná pôda o výmere 3117 m2 od pani 

Márie Michalčíkovej v sume 0,20 € za 1 m2. 

 

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

  proti:   0 

  zdržal sa: 

 

 

 



K bodu 8. Záver. 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené  

o 

 20:30 h. 

  

 Zapísal/(a): M. Toroniová   

…........................................    ...................................................     

                                                                                      starosta obce 

 Overovatelia: 

 Ing. J. Bajužik ........................................ 

 M. Gaži  ........................................ 


