
Zápisnica 

z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov, 

konaného dňa 25.05.2018 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: Pavol Balogh, 

                         Poslanci: Ing. Jaroslav Bajužik, Miroslav Gaži, Marián Takáč, Maroš Džupina, 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. Vyhodnotenie osláv „Stavanie mája“. 

5. Informácia ohľadom podaných projektov. 

6. Schválenie VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda. 

7. Riešenie sťažností. 

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:   Ing. J. Bajužik, J. Rešetár 

Zapisovateľ:                M. Toroniová 

Program zasadnutia predniesol starosta obce. OZ program jednohlasne schválilo bez zmien a 

doplnkov. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

- starosta: z predchádzajúcich zasadnutí OZ nevyplývali žiadne úlohy. 

 

K bodu 4. Vyhodnotenie osláv „Stavanie mája“. 

- starosta: kvôli tomu, že javisko v amfiteátri nemáme prekryté sa nám pravidelne znehodnocujú 

javiskové dosky; tie musíme každý rok vymieňať. Keďže sa na javisku uskutočňujú takmer všetky 

vystúpenia a podujatia, skúsime na jeho prekrytie pripraviť projekt a požiadať o dotáciu z MAS 

Tokaj rovina. V obecnej pivnici ponúkal víno p. J. Buša – zhodnotil, že neboli problémy. Pohostenie 

pre hostí sme mali tento rok prvý krát v dome pri ODC. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie vyhodnotenie podujatia „Stavanie mája“. 

 

 

 

 



K bodu 5. Informácia ohľadom podaných projektov. 

 - starosta: na základe výziev sme podali niekoľko žiadostí o poskytnutie fin. prostriedkov: 

elektromobil, Rekonštrukcia mostov – zmluva je už podpísaná, Rekonštrukcia Domu smútku – 

dopĺňame žiadosť na základe výzvy, Rekonštrukcia rigolov – čakáme na odpoveď, Rekonštrukcia 

Kultúrneho domu – čakáme na odpoveď, Výstavba požiarnej zbrojnice. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o projektoch. 

 

 

K bodu č. 6. Schválenie VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda. 

 - starosta: na základe výzvy od Okresnej prokuratúry Trebišov sme pripravili návrh VZN o 

organizácii miestneho referenda. Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce 09.05.2018 a 

zvesený 24.05.2018. Voči tomuto VZN nebol podaný žiaden podnet od občanov obce, takže bolo bez 

poznámok a pripomienok predložené na schválenie poslancom OZ, ktorí ho schválili jednohlasne. 

  

 OZ v Čerhove   

 schvaľuje VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu č. 7. Riešenie sťažností. 

Starosta: 

1. M. Džupina s manželkou podali písomnú žiadosť o riešenie situácie rod. domu so súp. č. 195 

(Hajduková), z ktorého pravidelne opadáva omietka, odlomené časti zničenej strechy a pod. Na 

základe fotiek, ktoré ku žiadosti doložil je očividné, že dochádza k poškodeniu ich dvora, auta a 

ohrozeniu života a zdravia p. Džupinu a jeho rodiny. Keďže sme väčšinovým vlastníkom tejto 

nehnuteľnosti, budeme tento stav bezodkladne riešiť. 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce k podniknutiu krokov ohľadom riešenia havarijnej situácie domu so súp. č. 

195. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

  

2. J. Matus oslovil starostu obce s problémom, ktorý sa týka stekajúcej vody a bahna z Čiernej hory 

do jeho dvora pri daždivom počasí. Priekopa, ktorá oddeľuje cestu od Čiernej hory už takmer 

neexistuje, preto pri väčších dažďoch všetko bahno a voda steká p. Matusovi do dvora cez cestu. 

Skúsime tento stav vyriešiť zakúpením a osadením žľabov, ktoré spriechodnia prietok vody a bahna. 

 

3. starosta: v obci sa čím ďalej tým viac vyskytujú miesta, kde nie je pokosená tráva. Na základe 

VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov budú všetci 

obyvatelia, ktorí majú neudržiavané plochy písomne upozornení, že porušujú uvedené VZN. 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce na zaslanie písomných upozornení všetkým vlastníkom pozemkov, na 

ktorých sú neudržiavané zatrávnené plochy. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 



K bodu č. 8. Rôzne. 

- starosta: M. Uporský má záujem o kúpu časti pozemku za „Požiarnou zbrojnicou“, ktorú doteraz 

prenajíma od obce a užíva ju ako záhradu. Nakoľko sa jedná o malý kus pozemku, ktorý dlhodobo 

užíva a obec  s ním nemá do budúca žiadne plány, OZ súhlasí s jeho odpredajom. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje odpredaj časti pozemku nachádzajúci sa na parc. č. 198/1 po vykonaní všetkých právnych 

úkonov. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

K bodu č. 9. Diskusia. 

- priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

K bodu 10. Schválenie uznesenia. 

 

UZNESENIE  č. 196 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

UZNESENIE  č. 197 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie vyhodnotenie podujatia „Stavanie mája“. 

 

 

UZNESENIE  č. 198 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o projektoch. 

 

 

UZNESENIE  č. 199 

 

 OZ v Čerhove   

 schvaľuje VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

UZNESENIE  č. 200 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce k podniknutiu krokov ohľadom riešenia havarijnej situácie domu so súp. č. 

195. 

 



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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

UZNESENIE  č. 201 

 

OZ v Čerhove 

poveruje starostu obce na zaslanie písomných upozornení všetkým vlastníkom pozemkov, na 

ktorých sú neudržiavané zatrávnené plochy. 

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

UZNESENIE  č. 202 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje odpredaj časti pozemku nachádzajúci sa na parc. č. 198/1 po vykonaní všetkých právnych 

úkonov. 

 

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

 20:30 h. 

 Zapísal/(a): M. Toroniová   

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

               starosta obce 

  

 Overovatelia: Ing. J. Bajužik  ...................................... 

  

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


