Zápisnica
č. 5/2012
zo zasadnutia OZ dňa: 27.08.2012 o 18:00 hod.
Dňa 27. augusta 2012 o 18:00 hod. sa konalo mimoriadne 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 podľa vopred schváleného programu.
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- Do návrhovej komisie bol navrhnutý a schválený p. F. Nadzon.
- Za overovateľov zápisnice: p. M. Jasič, p. J. Rešetár.
3. KONTROLA UZNESENIA- Uznesenia z predchádzajúceho riadneho zasadnutia boli splnené; z mimoriadneho zasadnutia
bolo schválené VZN o udeľovaní trvalého pobytu (Zák. č. 364 o vodách, kanalizácií); udeľuje
sa iba vlastníkom nehnuteľností po splatení daňových povinností;
- Určuje/ukladá starostovi obce - dojednať rozbor Školského zákona s právnikom
- vymáhať cestou exekútora daňové podlžnosti z rizikovýchneobývaných domov.
4. PRÍPRAVA OSLÁV TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2012- Program je už ucelený a navrhnutý (viď príloha- malý leták).
- Plánované financie: VÝDAJ:
12.480,00 €
PRÍJEM:
12.450,00 €
- 2 drevorezbári- práce na vstupnom portáli.
- Prehľad záujemcov o predajné miesta (zvlášť domáci a zvlášť cudzí).
- Je potrebné oddeliť domácich predajcov vína od ostatných občerstvenie, hračky, suveníry);
domáci budú porozhadzovaní po areáli; svoje stanovištia si však budú losovať.
- Poplatky: - pre občerstvenie
: 60,00 €
- kolotoč
: 150,00 €
- pre suveníry, hračky: 30,00 €
- Existenčný problém starého javiska (sanovať/asanovať)
- SBS – 4 chlapi.
- Návrh na platené parkovanie – 0,50 € / 1,00 € - nedoriešené.
- 8 ks WC – pri krčme + voda.
- 14.09.2012 – budú zvolaní domáci predajcovia do KD za účasti poslancov, kde budú
dohodnuté podmienky predaja.
- Malé upomienkové fľaše s vínom – Gočik, Takáč.
5. INFORMÁCIA OHĽADOM PROJEKTU „Úprava verejného priestranstva – zvonica“- Zmluva s realizátorom stavby p. Havrilčákom bola urobená; bude sa upravovať okolie
kaplnky, zvonica, lavičky, terén...
6. RIEŠENIE OHLADOM DOMU NA SÚP. Č. 89Priamy predaj nehnuteľnosti OÚ za 8.000,00 € s predkupným právom OÚ na 10 rokov –
agentúra cestovného ruchu z Košíc – OZ súhlasí.

7. ROZNE- M. Balog pri závorách žiada o povolenie hospodárskej prístavby – OÚ žiadosť zamieta.
- M. Džupina – viazanie kravy na židovskom cintoríne; požiadavka prideliť 1 ženu
z aktivačných pracovníkov na pranie dresov pre FK; zafixovať železné mriežky pozdĺž
chodníka pred Oláhovými; riešiť situáciu s obecnou studňou pri zvonici.
- F. Nadzon- zrezať vyschnuté stromy a kríky na cintoríne.
- J. Rešetár- vypúšťanie splášok z bytoviek do Čerhovského potoka.
- M. Iľko- zákaz vstupu do viníc; menný zoznam na stráženie.
8. DISKUSIA- Priebežná k jednotlivým bodom.
9. UZNESENIEOZ:

ukladá starostovi obce:
berie na vedomie:
schvaľuje:

a.) dojednať rozbor Školského zákona s právnikom
b.) riešiť daňové podlžnosti neobývaných domov
za pomoci právnika cestou exekútora
a.) informáciu ohľadom príprav osláv „Tokajského
vinobrania 2012“
a.) priamy predaj nehnuteľnosti v katastrálnom
území Čerhov, na LV č. 234, registra „C“,
kúpna cena: 8.200,00 €. Parc. č. 221 o výmere
732 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
222 o výmere 2 007 m2 záhrady stavby na
súpisnom čísle 89 na parc. č. 221 rodinný dom
- kupujúci: Ing. Marko Stolárik, nar. 14.9.1943,
bytom Košice, Tr. SNP 67

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 7 ZA / 0 PROTI
11. ZÁVER- Urobil a za aktívnu účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 27.08.2012
Zapísal:
Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice:
M. Jasič a J. Rešetár

Pavol Balogh
starosta obce

