
Z á p i s n i c a 

č. 1/2012 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 10.02.2012 o 17:00 hod.  
 

Dňa 10. februára 2012 o 17:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného 

úradu v Čerhove. 

 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní- 0  

Verejnosť- 0 

 

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený. 

 

1. OTVORENIE- 
- Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce- p. P. Balogh.  

 

2. VOĽBA DO NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- 
- Do návrhovej komisie bol navrhnutý a schválený p. F. Nadzon. 

- Za overovateľov zápisnice p. M. Gaži a M. Takáč. 

 

3. KONTROLA UZNESENIA- 
- Z posledného zasadnutia (16.12.2011) neboli prijaté uznesenia, ktoré by „niekomu niečo 

ukladali“.  

 

4. VYHODNOTENIE VINOBRANECKÝCH SLÁVNOSTÍ 2011-  
- Finančné vyhodnotenie:  

PRÍJEM (do pokladne a na účet):  9.150,00 € 

VÝDAJ:              10.073,01 € 

ROZDIEL:                    923,01 € 
 

- Podrobné príjmové aj výdavkové položky – viď príloha.  

- K rozdielovej položke je potrebné ešte pripočítať nevyplatenú čiastku 1.500,00 € za rušeň.  

- Celkové hodnotenie, pripomienky, klady a zápory:  

          - Návrh, aby v budúcnosti nebol parný rušeň, nakoľko ide o značnú položku (1.500,00 €    

            + palivo) a veľkovýrobcovia nechcú finančne prispieť.  

          - Nedôstojná recepcia v priestoroch pohostinstva. 

          - Je potrebné zabezpečiť plynulý prechod medzi domácimi predajnými stánkami. 

          - Spoplatniť aj parkovanie a vstup na kultúrny program. 

          - Budúci ročník neumožniť vstup do areálu predajcovi p. Kičinovi (neupratanie   

            odpadu). 

          - Pre predajné stánky kategorizovať poplatky podľa sortimentu tovaru a druhu   

            zapájaných spotrebičov. 

          - V rámci šetrenia je potrebné pouvažovať aj o nutnosti/zrušení mimoriadneho vlaku,  

            nakoľko viac-menej priváža návštevníkov do pivníc veľkovýrobcov vína a oni tento  

            vlak nechcú financovať. 

          - Pozitívne boli hodnotené: 1. deň VS- Beh tokajskými vinicami, uloženie a využitie   

            priestoru Informačného centra i dobrá úroveň kultúrneho programu.  

 

 



 

 

5.  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE-  

- Predniesol kontrolór obce Ing. J. Bajužik: 

 

Príjem:  schválený rozpočet:  928.433,00 € 

  skutočnosť:   949.832,57 € + 39.000,00 = 988.832,57 € 

  rozdiel:   - 60.399,57 € 

 

Výdaj:  schválený rozpočet spolu:  565.833,00 € (obec) 

      928.433,00 € (škola) 

 

Výdaj:  skutočnosť:   620.674,88 € (obec)  967.641,08 € (škola) 

  rozdiel:     54.841,88 €     39.208,08 € 

 

Nevyčerpané:  audítor, elektrina, KD, výpočtová technika, traktorové práce... 

Prečerpané:     plyn, AČ, kalendáre, dohody... 

 

PRÍJEM SPOLU:   988.832,57 € 

VÝDAJ SPOLU:  967.641,08 € 

Zostatok na účt. a pokl.:   21.191,49 € 

Rozdiel:     21.191,49 € 

 

Pohľadávky k 31.12.2011:   

Pohľadávky:      11.238,96 € 

Záväzky spolu:    62.205,80 € 

Úver spolu:              278.200,00 €  

 

Prijaté uznesenie na výzvu pre exekúciu Galafruit –  

r. 2010- 1.573,66 € + r. 2011- 1.573,00 € + Naft-SM Gastro 372,28 € = Spolu: 3.518,94 €. 

- Budeme si uplatňovať pohľadávku cestou súdneho exekútora. 

- ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SCHVÁLENÝ!  

 

6. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012- 

Príjmy:  

- Pracovníčka  obce p. M. Toroniová prechádzala jednotlivé príjmové položky podľa 

vypracovaného návrhu; upravené boli niektoré:  

- 3.518,94 € od exekútora za pohľadávky p. Varehu;  

- 1.000,00 € za pohľadávky daní od fyzických osôb;  

- 10.000,00 € za predaj domu v obecnom vlastníctve. 

Výdaje: 

- Upravené nasledovné položky:  

- Šetrenie poplatkov za pouličné osvetlenie- svetlo bude vypnuté od 22:15 hod do    

  03:15 hod;  

- zníženie zákl. poistenia na Felíciu o 100,00 €;  

- znížiť výdavky na dohody na 1.500,00 €;  

- zastavenie vyplácania odmien pre poslancov – ušetrených 3.344,00 € (okrem I./12);  

- zníženie REPRE fondu st. obce – 100,00 €;  

- celkovo znížené výdaje o 6.044,00 € + zrušený novoročný ohňostroj;  

- celkom ušetrených 6.544,00 €.  



- Takto upravený rozpočet bol rovnaký v príjmovej i výdajovej časti a bol schválený všetkými 

poslancami OZ (viď. upravená navrhovaná príloha).  

 

7. SŤAŽNOSTI-   

- P. R. Auxtová sa sťažovala na neriešenie kanalizačných prípojok obcou pre rodinné domy – 

Auxt, Ferik, Hanko, Petro – starosta zistí možnosti náhradného napojenia ale prepichy si budú 

musieť hradiť na vlastné náklady. 

 

8. RÔZNE- 

- P. M. Džupina – domácnosti p. Batyiho a p. Hajdukovej nevlastnia KUKA- nádoby a tak 

domovým komunálnym odpadom zamorujú celé okolie- potrebné je situáciu riešiť! 

 

9. DISKUSIA-  

- Priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

10. NÁVRH NA UZNESENIE-   

OZ:  berie na vedomie:      Vyhodnotenie Vinobraneckých slávností 2011. 

  schvaľuje:   a.) Záverečný účet obce za rok 2011. 

     b.) Rozpočet v príjmovej a výdajovej časti   

           s pripomienkami na rok 2012.    

  ukladá st. obce: a.) Uplatniť pohľadávku od firiem Galafruit a Naft SM  

     Gastro vo výške 3.518,94 € cestou exekútora. 

b.) Zistiť predpoklady a možnosti napojenia na kanál pre   

     sťažovateľov – p. R. Auxtovú a kolektív  

     spolususedov.  

 

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 7 ZA / 0 PROTI  

 

11. ZÁVER-  

- Urobil a za aktívnu účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh. 

 

 

 

V Čerhove 10.02.2012  

Pavol Balogh 

          starosta obce  

Zapísal:  

František Nadzon 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

M. Gaži  

M. Takáč 


