Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov,
konaného dňa 23.07.2018
___________________________________________________________________________
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: 0
Ostatní prítomní (verejnosť):
PROGRAM:
1.
Otvorenie.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia.
3.
Kontrola uznesení.
4.
Príprava Tokajského vinobrania.
5.
Informácia o prácach v ZŠ s MŠ.
6.
Informácia o schválených projektoch.
7.
Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
8.
Rekonštrukcia pódia v amfiteátri.
9.
Rôzne.
10.
Diskusia.
11.
Schválenie uznesenia.
12.
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. Gaži, M. Džupina
Zapisovateľ:
M. Toroniová
Program zasadnutia predniesol starosta obce. Na jeho návrh sa do programu za bod 9 vsúvajú ďalšie
3 body:
10.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022.
11. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022.
12. Určenie volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom.
Číslovanie ostatných bodov sa posúva.
OZ v Čerhove
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením troch bodov za bod 9
„Rôzne“ sa vsúva:
10.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022.
11. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022.
12. Určenie volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom.
Číslovanie ostatných bodov sa posúva.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 3. Kontrola uznesení.
- starosta: z predchádzajúcich zasadnutí OZ vyplývalo:
1.
Zaslanie výziev na pokosenie zatrávnených plôch v obci – výzvy odoslané.
2.
Žiadosť M. Uporského – v štádiu riešenia.
3.
Žiadosť M. Džupinu – v štádiu riešenia.

K bodu 4. Príprava Tokajského vinobrania.
- starosta: finančné zabezpečenie podujatia: 10.800,00 € dostaneme od KSK, Úradu vlády, Múzea
TV; z vlastných prostriedkov sme vyčlenili 13.000,00 €. Potrebujeme objednať SBS (9 osôb), wc (12
ks), autobusy na kyvadlovú dopravu (2 ks), banery (2 ks), ktoré budú pripevnené na baloch slamy a
umiestnia sa v Čerhove smerom na Trebišov a smerom na Slov. N. Mesto, ďalej elektrikára,
policajný dohľad a pod. Čo sa týka kolotočov, dostanú odporúčanie na p. Michalčíkovú, pretože
pozemok na ktorom majú mať umiestnené svoje kolotoče je v jej vlastníctve. Tlač plagátov
zabezpečí M. Gaži. Predaj lístkov do pivníc sa uskutoční z Domu tradícií (p. Nezbalová). Výška
poplatku pre stánkarov ostáva nezmenená. Ku programu a ostatným záležitostiam sa budeme
priebežne vracať na ďalších zasadnutiach.
- J. Bajužik: oproti minulému roku znížime výdavky na historický motorák (tento rok nebude) a tak
isto nebudeme prispievať ani vinárom zo združení vo Veľkej a Malej Tŕni.
- M. Takáč: návrh na výmenu plastových pohárov za sklenené – potrebovali by sme cca 2.500 kusov.
Za financie usporené na vlaku a príspevku pre vinárov kúpime cca 2.800 kusov pohárov, ktoré
ponúkneme našim vinárom za 1 € (aby ich predávali spolu s vínom).
OZ v Čerhove
berie na vedomie informáciu o príprave Tokajského vinobrania.
K bodu 5. Informácia o prácach v ZŠ s MŠ.
- starosta: na prízemí ZŠ sme zrekonštruovali WC; na parkovisku a pri areály ZŠ sme osadili
značky, opravili sme ohradu pozdĺž Gaštanovej ulice. Potrebné je ešte dokončiť opravu vstupnej
brány (o pomoc pri realizácii tejto časti sme poprosili R. Zaba, ktorý navrhne vzhľad.
K bodu č. 6. Informácia o schválných projektoch.
- starosta:
1. Rekonštrukcia rigolov – projekt schválený; práce sa začnú už budúci týždeň; pred
realizáciou je potrebné uskutočniť verejnú schôdzu s občanmi, pred domami ktorých sa rigol
rekonštruovať.
2. Dom smútku – schválených máme 84.000,00 €; v súčasnosti čakáme na zmluvu.
3. Požiarna zbrojnica – projekt sa môže realizovať.
K bodu č. 7. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.
- starosta: k predaju výrobkov na trhových miestach počas Tokajského vinobrania potrebujeme pre
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trebišov predložiť VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Keďže sme minulý rok takéto VZN schválili,
tento rok sme pripravili len dodatok, ktorým sa upravia dátumy. Ostatné podmienky a záležitosti
ostávajú nezmenené. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach bol vyvesený na úradnej tabuli obce 06.07.2018 a zvesený
23.07.2018. Keďže sa k dodatku nevyjadril žiaden občan, ani poslanec OZ, schvaľuje sa dodatok bez
námietok a doplnkov.
OZ v Čerhove
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu č. 8. Rekonštrukcia pódia v amfiteátri.
- starosta: drevené javisko v amfiteátri sa rozpadlo (zvlhli dosky, povypadávali klince, opadalo bočné

lemovanie...); pred Tokajským vinobraním ho musíme zrekonštruovať. Dali sme objednávku firme
Harvrilčák. Práce by sme chceli uskutočniť najneskôr do 29.9. (do vinobrania).
K bodu č. 9. Rôzne.
- starosta: rodinný dom nebohého p. Olšavského je na predaj za 23.000,00 €. Jeho dcéra p. Viznerová
je ochotná znížiť cenu najviac na 20.000,00 €. O túto nehnuteľnosť máme záujem, ponúkneme jej
však alternatívu, že ho splatíme v splátkach.
OZ v Čerhove
schvaľuje kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území obce Čerhov, registra „C“, na LV č.
533, parc. č. 371/1, charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 373 m2 a
rodinný dom so súp. č. 49, nachádzajúci sa na parc. č. 371/1, od Jarmily Olšavskej, r. Ďurišovej za
celkovú sumu 20.000,00 € v 2 splátkach nasledovne:
1.
Splátka v sume 10.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcej pri podpise zmluvy.
2.
Splátka v sume 10.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcej o 12 mesiacov od
podpísania zmluvy.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

- Ing. J. Bajužik: návrh na uznesenie na odkúpenie pozemkov vo vinohradoch.
OZ v Čerhove
schvaľuje nákup pozemkov od známych aj neznámych vlastníkov, ktoré sa nachádzajú vo
vinohradoch v katastri obce Čerhov, hon Čierna hora a Hrachovisko.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

- M. Toroniová: predložila na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 12.06.2018.
OZ v Čerhove
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 12.06.2018.
K doplnenému bodu 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 –
2022.
- starosta: pred blížiacimi sa voľbami je potrebné schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce
Čerhov na ďalšie volebné obdobie.
OZ v Čerhove
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Čerhov plný pracovný úväzok.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K doplnenému bodu č. 11. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022.
- starosta: okrem určenia rozsahu výkonu funkcie starostu je potrebné schváliť podľa zákona o

obecnom zriadení aj počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
OZ v Čerhove
schvaľuje v súlade s § 11ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čerhov v počte 5.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K doplnenému bodu č. 12. Určenie volebného obvodu a počet poslancov obecného
zastupiteľstva v ňom.
- starosta: ďalším uznesením, ktoré je potrebné k voľbám schváliť, je uznesenie týkajúce sa
volebného obvodu a počtu poslancov v ňom.
OZ v Čerhove
schvaľuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané 10. novembra 2018
volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:
Volebný obvod č. 1 – počet poslancov 5.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu č. 13. Diskusia.
- priebežná pri jednotlivých bodoch.
K bodu č. 14. Schválenie uznesenia.
UZNESENIE č. 203
OZ v Čerhove
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením troch bodov za bod 9
„Rôzne“ sa vsúva:
10.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 – 2022.
11. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022.
12. Určenie volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva v ňom.
Číslovanie ostatných bodov sa posúva.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Takáč, M. Džupina, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 204

OZ v Čerhove
berie na vedomie informáciu o príprave Tokajského vinobrania.

UZNESENIE č. 205
OZ v Čerhove
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Takáč, M. Džupina, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 206

OZ v Čerhove
schvaľuje kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území obce Čerhov, registra „C“, na LV č.
533, parc. č. 371/1, charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 373 m2 a
rodinný dom so súp. č. 49, nachádzajúci sa na parc. č. 371/1, od Jarmily Olšavskej, r. Ďurišovej za
celkovú sumu 20.000,00 € v 2 splátkach nasledovne:
1.
Splátka v sume 10.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcej pri podpise zmluvy.
2.
Splátka v sume 10.000,00 € sa uskutoční prevodom na účet predávajúcej o 12 mesiacov od
podpísania zmluvy.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Takáč, M. Džupina, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 207

OZ v Čerhove
schvaľuje nákup pozemkov od známych aj neznámych vlastníkov, ktoré sa nachádzajú vo
vinohradoch v katastri obce Čerhov, hon Čierna hora a Hrachovisko.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Takáč, M. Džupina, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 208

OZ v Čerhove
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 12.06.2018.
UZNESENIE č. 209
OZ v Čerhove
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Čerhov plný pracovný úväzok.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

UZNESENIE č. 210
OZ v Čerhove
schvaľuje v súlade s § 11ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čerhov v počte 5.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Takáč, M. Džupina, J. Rešetár)
0
0
UZNESENIE č. 211

OZ v Čerhove
schvaľuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané 10. novembra 2018
volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto:
Volebný obvod č. 1 – počet poslancov 5.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

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

K bodu 15. Záver.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o
20:30 h.
Zapísal/(a): M. Toroniová
…........................................

Overovatelia: M. Gaži
M. Džupina

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

