
Z á p i s n i c a 

č. 3/2012 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 22.06.2012 o 18:00 hod.  
 

Dňa 22. júna 2012 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní- p. M. Iľko, p. M. Takáč 

Verejnosť- 0 

 

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený. 

 

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

 

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

- Za overovateľov zápisnice: p. M. Gaži, p. J. Rešetár. 

 

3. KONTROLA UZNESENIA- 
- Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

4. RIEŠENIE ŽIADOSTI OHĽADOM NAPOJENIA NA KANALIZÁCIU-  
- sťažnosť z minulého zastupiteľstva riešil starosta obce, zvolal spoločné zasadnutie záujemcov 

o napojenie na kanál s prevádzkovateľom Aquaspiš, kde sa dohodnú 03.07.2012 o 10:00 hod. 

na konkrétnych podmienkach realizácie  

 

5.  PRÍPRAVA NA TOKAJSKÉ VINOBRANIE 2012-  

- p. starosta oslovil speváčku Z. Smatanová (4.500,00 €) a M. Čekovského (3.300,00 €). S M. 

Čekovským už je uzatvorená zmluva  

- V programe by ďalej mali účinkovať menšie súbory/skupiny: Slov. N. Mesto, V. Ozorovce, 

Čerhov- Strapec, DH- Michaľany, mladé hudobné skupiny, T. Miháľ.  

- Veľký folklórny súbor Hornád- KE (800,00 € + doprava). 

- Potrebujeme ešte ďalšieho speváka – zabávača – oslovíme P. Stašáka alebo Drišľak.  

- Vlak z KE príde iba elektrický- nie parný (do 1.500,00 €). 

- Korzár si bude opäť robiť svoje aktivity. 

- S financiami prispeje aj Tokajská vínna cesta.  

- O predaj v stánkoch už prišlo asi 20 žiadostí.  

- Veľká oficiálna recepcia nebude, starosta pripraví v pohostinstve pre úzky kruh ľudí 

posedenie s občerstvením.  

- Uloženie stánkov bude spresnené na spoločnom stretnutí s domácimi predajcami vopred.    

 

6. ŽIADOSŤ RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI-   

- o poskytnutie finančnej pomoci pre letný tábor v stredisku Hatfa, pre deti od 16.07.2012 do 

21.07.2012 

- Táto cirkev má v rozpočte vyčlenených 250,00 €, starosta dal žiadateľovi návrh na príspevok 

vo výške 5,00 € pre zúčastnené dieťa z našej obce; p. Ing. Bajužik- návrh prispieť rôznymi 

službami – strava, autobus.  

- Je potrebné, aby sa starosta obce dohodol s pánom farárom na spôsobe sponzoringu. 



7. SCHVÁLENIE VZN OHĽADOM OC- 

- Sú sťažnosti na venčenie psov v OC a na šk. ihrisku, preto bolo prijaté VZN ohľadom zákazu 

venčenia psov v spomínaných lokalitách. 

 

8. ROZNE- 
- Anonym sa sťažuje na nebezpečného psa p. M. Boroša, ktorý sa voľne pohybuje po ulici. 

- p. A. Belišová žiada o prešetrenie stavebného povolenia pre p. J. Mirgu na parcele č. 328 

a 327/1, nakoľko stavebník nekoná v zmysle stavebného zákona.  

- Majiteľ Pizzerie si nesplnil oznamovaciu povinnosť o otvorení prevádzky na Hlavnej ulici.  

- Neóny na Gaštanovej ulici neplnia svoju funkciu v čase potreby, nefunkčná pumpa na vodu 

na cintoríne a oplotenie cintorína- p. Nadzon.  

- Žiadosť o financovanie pre vstup do jesenného kola FK – p. Džupina (dostal prísľub od p. 

Bajužika ako sponzor).  

 

9. DISKUSIA-  

- Priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

10. NÁVRH NA UZNESENIE-   

OZ:  berie na vedomie: a.) informáciu ohľadom príprav Tokajských   

          vinobraneckých slávností; 

  schvaľuje:   a.) VZN ohľadom zákazu venčenia psov v OC a na šk.  

          ihrisku; 

  ukladá st. obce: a.) dojednať spôsob sponzoringu so správcom rím.-kat.  

          far. úradu; 

b.) upozorniť p. M. Boroša o povinnosti držať si psa  

       v uzavretom priestore; 

c.) prešetriť situáciu v rámci stavebného zákona na parc.  

     328, 327/1 u stavebníka J. Mirgu.. 

 

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 5 ZA / 0 PROTI  

 

11. ZÁVER-  

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

 

 

V Čerhove 22.06.2012        Pavol Balogh 

          starosta obce  

Zapísal:  

František Nadzon 

 

Overovatelia zápisnice:  

M. Gaži 

J. Rešetár 


