
Zápisnica 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov, 

konaného dňa 26.10.2017 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: Pavol Balogh, 

                         Poslanci: Marián Takáč, Maroš Džupina, Miroslav Gaži, Juraj Rešetár 

 Mgr. Tatiana Kováčová, hlavný kontrolór obce, Mária Toroniová 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Bajužik 

Ostatní prítomní (verejnosť): - 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

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

3. Kontrola uznesení. 

4. Vyhodnotenie Tokajského vinobrania. 

5. Informácia ohľadom podávania projektov. 

6. Riešenie pozemkov na Čiernej hore a pri železničnej stanici. 

7. Výzva ohľadom ochrany vlastníckeho práva. 

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 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia. 

Overovatelia zápisnice:   M. Gaži, J. Rešetár 

Zapisovateľ:                M. Toroniová 

Program zasadnutia predniesol starosta obce. Na návrh p. Džupinu, ktorý z pracovných dôvodov 

potreboval odísť zo zasadnutia skôr, bol za bod 4. Vyhodnotenie Tokajského vinobrania, presunutý 

bod 7. Výzva ohľadom ochrany vlastníckeho práva. OZ zmenu poradia bodov programu jednohlasne 

schválilo. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu poradia bodov programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, 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. Vyhodnotenie Tokajského vinobrania. 

- starosta: 

 - tento rok sme mali nižší počet návštevníkov; 

 - opäť sme mali opakujúce sa problémy s elektrinou (p. Adamčík); 

 - čo sa týka organizovania dopravy a spolupráca s políciou bola tento rok výborná, podarilo 

    sa nám udržať najfrekventovanejšiu časť Dlhej ulice čistú – bez zápchy; 

 - s našimi vinármi budeme musieť budúci rok pred podujatím zorganizovať stretnutie 

   ohľadom organizačného zabezpečenia a po podujatí stretnutie na vyhodnotenie plusov a 

    mínusov; zároveň im budeme musieť určiť prísnejšie podmienky predaja a poskytovania 

    služieb; 

 - mali by sme budúci rok zvážiť príspevky pre vinárov z Malej a Veľkej Tŕne a zároveň     



   používanie plastových pohárov; 

 - Historickým motorákom prišlo málo ľudí a nešiel po dvoch koľajách ako sme to mali    

   uvedené na plagátoch a letákoch (zvážiť spoluprácu s KHKV); 

- M. Džupina: 

 - čo sa týka kyvadlovej autobusovej dopravy medzi obcami Čerhov, V. Tŕňa a M. Tŕňa, boli 

    problémy s otáčaním na križovatke ulíc Dlhá a Cintorínska a následné cúvanie k obecnému 

    úradu, kde sa pohybovalo veľa peši idúcich osôb ale aj áut. Podal preto návrh, aby sa v roku 

    2018 využila horná zastávka a autobusy necúvali od križovatky až k obecnému úradu. 

   

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o vyhodnotení Tokajského vinobrania 2017. 

 

OZ v Čerhove 

A) schvaľuje príspevok pre vinárov zo združení „OZ Tokajské gazdovské pivnice“ Malá Tŕňa a „OZ 

Tokajské pivnice“ Veľká Tŕňa v hodnote 50,00 € pre každého člena, ktorý sa zapojil do Tokajského 

vinobrania 2017. 

B) schvaľuje stravné lístky pre organizátorov a účinkujúcich na Tokajskom vinobraní 2017 v 

hodnote 3,00 €. 

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

Na základe schváleného poradia bodov programu sa za tento bod presúva bod č. 7. Výzva ohľadom 

ochrany vlastníckeho práva. 

 

K bodu 7. Výzva ohľadom ochrany vlastníckeho práva. 

- starosta: Právnik pani Naďovej a pána Horňáka nás kontaktoval s tým, že cesta za cerkvou – časť 

Cintorínskej ulice, je v ich súkromnom vlastníctve. Vadí im, že po tejto ceste chodia autá a traktory s 

čím nesúhlasia. Žiadajú nás, aby sme cestu označili dopravnými značkami a prinavrátili ju do 

pôvodného stavu. Skúsime si na najbližšie zasadnutie OZ pozvať ich právnika a dohodnúť ďalšie 

kroky. 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce na jednanie s právnikom p. Naďovej. 

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

Po tomto bode p. Džupina opustil zasadnutie OZ. 

 

 K bodu 5. Informácia ohľadom podávania projektov. 

- starosta: v súčasnosti pripravujeme projekty k rekonštrukcii rigolov na pravej strane Dlhej ulice (už 

je odoslaný, čakáme na odpoveď); požiarna zbrojnica – projekt prešiel, zmluva bude približne na 30 

tis. Zároveň pripravujeme rekonštrukciu kultúrneho domu – tento projekt sa pripravuje a bude 

zahŕňať aj opravu kúrenia, javiska, rampu pre invalidov, rekonštrukciu wc, elektriny, strechy a 

zateplenie budovy. Projekt rekonštrukcia mosta je v schvaľovacom procese. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o podaných projektoch. 

 

OZ v Čerhove 

súhlasí s prípravou projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         



                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 6. Riešenie pozemkov na Čiernej hore a pri železničnej stanici. 

- starosta: na základe listov od právnika p. Naďa sme pozemok jeho svokry upravili do pôvodného 

stavu – cestu sme vyčistili, odstránili sme lis, sochu aj lavičky. Cestu,, ktorá predeľuje záhrady p. 

Bodisa, Svistuna a Nováka je vo vlastníctve SPF. Prvý pozemok od cesty (predtým p. Mižigárová) je 

v našom vlastníctve, no predeľuje ho parcela (stará cesta), ktorú chceme vysporiadať. Pretína však aj 

záhrady vyššie uvedených občanov. Zavoláme ich preto na najbližšie zasadnutie OZ a vypočujeme si 

ich názor. 

  

K bodu 8. Rôzne. 

- starosta: firma SOAS žiada o zaslanie postupu na zmenu územného plánu obce – konkrétne sa 

jedná o pozemky v ich vlastníctve (za kostolom – predtým majetky). Pozemky plánujú využívať na 

výstavbu nových rodinných domov. 

- starosta: p. Langerová – zástupkyňa združenia Žabky nás oslovila s prosbou o pomoc. Združenie 

Žabky sa venuje mediálnej výchove na základných a stredných školách, ako aj v letných detských 

táboroch. V obci Čerhov zháňajú budovu (rodinný dom), ktorú by si svojpomocne, prípadne 

prostredníctvom projektov zariadili a využívali na športové a voľnočasové aktivity s deťmi. Skúsime 

im dať kontakt na p. Visokaiovú. 

- starosta: p. riaditeľka ZŠ s MŠ Čerhov nám zaslala tabuľku týkajúcu sa originálnych kompetencií 

platných od 01.09.2017. Jedná sa o zvyšovanie platov pre pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov našej materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje navýšenie rozpočtu obce od 01.09.2017 pre pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v materskej škole, školskom klube a školskej jedálni z dôvodu 2%-tného navýšenia 

miezd.   

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- starosta: pani A. Lukáčová nás na základe ukončeného dedičského konania oslovila ohľadom kúpy 

pozemku, o ktorý sme mali záujem a ktorý sme uvádzali v kúpnej zmluve – LVč. 1041 – orná pôda, 

na parc. č. 943/1 o celkovej výmere 1.448 m2. V zmluve sme uviedli, že sa odkúpi za 1,00 € po 

ukončení dedičského konania. Predložila notársku zápisnicu, v ktorej bola uvedená ako vlastníčka jej 

matka A. Gažiová. Na základe toho potrebujeme pripraviť zmluvu, aby sme mohli odkúpiť tento 

pozemok. 

  

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na LVč. 1041, registra „E“, parc. č. 943/1 

charakterizovanej ako orná pôda o celkovej výmere za 1.448 m2 za sumu 1,00 € od pani Alžbety 

Gažiovej, rod. Alčákovej. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- starosta: pani Ľ. Balintová (drcéra p. Visokaiovej) predáva dom so súp. č. 173 a priľahlými 

pozemkami za 17 tis. €. Jedná sa o LV č. 369 zastavaná plocha a nádvorie, na parc. č. 305 o celkovej 

výmere 478 m2, záhrada, na parc. č. 306 o celkovej výmere 872 m2, a rodinný dom so súp. č. 173, 

na parc. č. 305. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľností zapísaných na LV č. 369, registra „C“, parc. č. 305 charakterizovaná 

ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 478 m2, parc. č. 306 charakterizovaná ako 

záhrada o celkovej výmere 872 m2, a rodinný dom so súp. č. 173, na parc. č. 305 od pani Ľudmily 



Balintovej, rod. Visokaiovej za 17.000,00 € 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

- M. Toroniová predložila Rozpočtové opatrenia č. 8 a 9. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenia č. 8/2017. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2017. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 9. Diskusia. 

- priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

K bodu 10. Schválenie uznesenia. 

 

UZNESENIE  č. 168 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje zmenu poradia bodov programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

  

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 169 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o vyhodnotení Tokajského vinobrania 2017. 

 

 

UZNESENIE  č. 170 

 

OZ v Čerhove 

A) schvaľuje príspevok pre vinárov zo združení „OZ Tokajské gazdovské pivnice“ Malá Tŕňa a „OZ 

Tokajské pivnice“ Veľká Tŕňa v hodnote 50,00 € pre každého člena, ktorý sa zapojil do Tokajského 

vinobrania 2017. 

B) schvaľuje stravné lístky pre organizátorov a účinkujúcich na Tokajskom vinobraní 2017 v 

hodnote 3,00 €. 

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

UZNESENIE  č. 171 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce na jednanie s právnikom p. Naďovej. 

 

Hlasovanie:  za:               4 (M. Takáč, M. Džupina, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         



                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 172 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o podaných projektoch. 

 

 

UZNESENIE  č. 173 

 

OZ v Čerhove 

súhlasí s prípravou projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 174 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje navýšenie rozpočtu obce od 01.09.2017 pre pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v materskej škole, školskom klube a školskej jedálni z dôvodu 2%-tného navýšenia 

miezd.   

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 175 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na LVč. 1041, registra „E“, parc. č. 943/1 

charakterizovanej ako orná pôda o celkovej výmere za 1.448 m2 za sumu 1,00 € od pani Alžbety 

Gažiovej, rod. Alčákovej. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 176 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľností zapísaných na LV č. 369, registra „C“, parc. č. 305 charakterizovaná 

ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 478 m2, parc. č. 306 charakterizovaná ako 

záhrada o celkovej výmere 872 m2, a rodinný dom so súp. č. 173, na parc. č. 305 od pani Ľudmily 

Balintovej, rod. Visokaiovej za 17.000,00 € 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 177 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 8/2017. 

 

 



UZNESENIE  č. 178 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 9/2017. 

 

Hlasovanie:  za:               3 (M. Takáč, M. Gaži, J. Rešetár) 

                      proti :          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 11. Záver. 

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

o 

 20:45 h. 

  

 Zapísal/(a): M. Toroniová   

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

                                                                                      starosta obce 

 Overovatelia: 

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

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


