
Zápisnica 

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čerhov, 

konaného dňa 30.08.2018 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: Pavol Balogh, 

                         Poslanci: Ing. Jaroslav Bajužik, Miroslav Gaži, Maroš Džupina, Juraj Rešetár, 

 Mgr. Tatiana Kováčová, hlavný kontrolór obce, Mária Toroniová 

Neprítomní: Marián Takáč 

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 4 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:               4 (Ing. J. Bajužik, M. Gaži, M. Džupina, J. Rešetár) 

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení. 

- starosta: z predchádzajúceho zasadnutia nevyplývali žiadne úlohy. 

 

K bodu 4. Príprava Tokajského vinobrania. 

- starosta: vinári z Malej a Veľkej Tŕne prejavili nespokojnosť s propagáciou otvorených 

gazdovských pivníc – konkrétne, že nie sú uvedení na banneroch. Preto je potrebné pripraviť jeden 

banner (obojstranný), na ktorý sa pripíšu obe Tŕne. Dali sme vyrobiť informačné tabule „Autobusy, 

šípky, orientačné mapy“. Na zozname vinárov sa pracuje (M. Takáč). Čo sa týka Behu tokajskými 

vinicami, dopredu si pripravíme trasu – ostáva tá, ktorú sme mali minulý rok (M. Džupina). Je 

potrebné pripraviť obecnú pivnicu, stoly, lavice, parkoviská, zábrany, dopravné značky, objednať 

elektrikára... Pamätný lis na hrozno, ktorý bol predtým umiestnený pri autobusovej zastávke, je v 

súčasnosti rozobratý pri obecnej pivnici. V oddychovom centre mu nájdeme stabilné miesto + dáme 

ho opraviť M. Uporskému. Potrebujeme ešte zabezpečiť súbory, ktoré pôjdu vystupovať do V. a M. 

Tŕne (k pivniciam). V domčeku v ODC bude „základňa“ + pozvaní hostia tam budú mať parkovacie 

miesta a pripravíme aj pohostenie. 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o príprave Tokajského vinobrania. 

 



K bodu 5. Rôzne. 

 - Ing. Bajužik: info o starom lise na hrozno, ktorý by sa hodil do nášho Domu tradícií; bolo 

by dobré si premyslieť, či by nebolo vhodné opäť otvoriť problematiku kúpy/predaja nehnuteľností 

firmy SOAS (jedná sa o situačne dobre umiestnené pozemky v strede obce, ktoré by sme vedeli 

využiť viacerými spôsobmi). 

 

- starosta: pani Nyezsnyiková (Venceľová) predáva dom (súp. č. 79). Navrhla nám sumu 22.500,00 

€. OZ súhlasí. 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území obce Čerhov, registra „C“, na LV č. 

132, parc. č. 247, charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 427 m2, 

parc. č. 248, charakterizovaná ako záhrada o celkovej výmere 431 m2 a rodinný dom so súp. č. 79, 

ktorý sa nachádza na parc. č. 247 od pani Margity Nyezsnyikovej, rod. Venceľovej, za sumu 

22.500,00 €.   

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

 

K bodu č. 6. Diskusia. 

- priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

 

K bodu č. 7. Schválenie uznesenia. 

 

UZNESENIE  č. 212 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov. 

  

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa:     0 

 

UZNESENIE  č. 213 

 

OZ v Čerhove 

berie na vedomie informáciu o príprave Tokajského vinobrania. 

 

 

UZNESENIE  č. 214 

 

OZ v Čerhove 

schvaľuje kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území obce Čerhov, registra „C“, na LV č. 

132, parc. č. 247, charakterizovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 427 m2, 

parc. č. 248, charakterizovaná ako záhrada o celkovej výmere 431 m2 a rodinný dom so súp. č. 79, 

ktorý sa nachádza na parc. č. 247 od pani Margity Nyezsnyikovej, rod. Venceľovej, za sumu 

22.500,00 €.   

 

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

                      proti:          0         

                    zdržal sa: 0 

 

 

 



K bodu 8. Záver. 

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

o 

 19:30 h. 

 Zapísal/(a): M. Toroniová   

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

               starosta obce 

  

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

       

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


