
Z á p i s n i c a 

č. 2/2012 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 20.04.2012 o 18:00 hod.  
 

Dňa 20. apríla 2012 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu 

v Čerhove. 

 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní- p. M. Džupina, M. Gaži  

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. Jasič, M. Iľko. 

 

3. KONTROLA UZNESENIA- 
- Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené čiastočne. Starosta obce preskúmal 

možnosti napojenia sa občanov na obecnú kanalizáciu – viď. petícia občanov Hlavnej ulice (p. 

Auxtová + susedia) s odborníkom. Pre nedostatok financií si však náklady spojené s týmito 

prácami musia občania uhradiť sami (440,00 €), alebo nech si dajú žiadosť pre prevádzkovateľa 

kanalizácie- AQUASPIŠ, spol. s. r. o. a ten nech vyrieši možnosť takejto realizácie; resp. určí 

podmienky napojenia.  

- Druhé uznesenie – exekúcia pre Galafruit za nesplnené pohľadávky voči obci je v štádiu 

riešenia; upresnené to bude na najbližšom zasadnutí. 

- Felícia je prepoistená.  

 

4. PRÍPRAVA OSLÁV STAVANIA MÁJOV-  
- Program: - súbory z Ukrajiny, Rumunska a Čiech – spolu 107 účinkujúcich + domáci  

   Strapec – pre súbory neplatíme, iba občerstvenie; 

  - ozvučenie z Kr. Chlmca za 150,00 €; podstatná časť osláv v Oddychovom  

   centre, na Čiernej hore iba vatra, ohňostroj a Hymna SR;  

  - časť občerstvenia (50 l) pre ľudí zdarma, zvyšok za peniaze; 

  - otvorená obecná pivnica a 1 predajný stánok (Takáč, Bušová). 

 

5.  TOKAJSKÉ VINOBRANIE-  

- oslovený M. Čekovský – podpíšeme zmluvu na 2.500,00 € + ešte niektorí ďalší účinkujúci; 

- VÚC schválilo 4.000,00 € + 3.500,00 € cestou ROS; budeme hľadať ešte sponzorov; 

- 2 drevorezbári – dáme návrh na vyrobenie vstupného portálu do Oddychového centra,    

  nebude musieť byť ukončený, môžu pokračovať etapovite; 

- 10 predajcov už dalo žiadosť na predaj; 

- je návrh recepciu urobiť buď vo VHZ alebo ju presunúť do jedného vopred určeného stánku;  

- je potrebné reklamovať nekvalitne zhotovené pódium v amfiteátri.     

 

 

 



6. INFORMÁCIE O PROJEKTOCH-   

- doplnený a opäť podaný projekt „Čerhovský potok“; najväčší problém je s vlastníkmi; 

- projekt „Tokaj je len jeden“ – v realizácii projektovej dokumentácie 

 

7. PETÍCIE OBČANOV- 

a.) petícia od 17 občanov, v ktorej požadujú verejné osvetlenie k polnočnému vlaku – kvôli  

     zlej finančnej situácii – neschválené!  

b.) sťažnosť obyvateľov v bloku na Cintorínskej ulici, na P. Kánocza, ktorý osobným autom    

     ničí dvor spoluobčanov – ukladá OZ starostovi obce riešiť situáciu dohovorom.  

 

8. ROZNE- 
- zrušený rozsudok súdu na 165 tisíc SK; boli sme žalovaní v 3. rade (Smetana) – nadobudnutie   

  platnosti 05.03.2012; 

- opití naši mladiství spoluobčania; Polícia žiada riešenie zo strany OÚ voči previnilcom   

  (Žiga, Tomko, Rybár, Džubáková, Rybárová) – starosta uloží pokarhanie a písomné   

  napomenutie; 

- 04.05.2012 o 10:00 hod. Posolstvo k 30. OH v Londýne – štafeta cez našu obec – stuha +  

  beh žiakov obcou; 

- ústne sťažnosti – Marcinková – Chovanec – neriešené! 

- kniha o Tokaji na predaj 7,00 € 

- v spolupráci s ROS – v našom amfiteátri – prehliadka mladých hudobných skupín; 

podmienky, požiadavky, riziká – dôkladne prediskutovať! 

 

9. DISKUSIA-  

- Priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

10. NÁVRH NA UZNESENIE-   

OZ:  berie na vedomie: a.) informáciu o príprave osláv stavania májov; 

     b.) informáciu o príprave na Tokajské vinobranie 2012, 

     c.) informácie o projektoch; 

  neschvaľuje:   a.) petíciu občanov ohľadom verejného osvetlenia  

                                                                k polnočnému vlaku z dôvodu zlej finančnej situácie 

  ukladá st. obce: a.) dať odpoveď sťažovateľom ohľadom napojenia na  

                                                                kanál, aby sa obrátili na prevádzkovateľa AQUASPIŠ; 

b.) riešiť situáciu v sťažnosti obyvateľov na P. Kánocza   

     dohovorom v rámci možností Obč. zákonníka; 

c.) uložiť pokarhanie mladistvým za požívanie alkoholu. 

 

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 5 ZA / 0 PROTI  

 

11. ZÁVER-  

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

 

 

V Čerhove 20.04.2012        Pavol Balogh 

          starosta obce  

Zapísal:  

František Nadzon 

 

Overovatelia zápisnice:  

M. Jasič 



M. Iľko 


