
Z á p i s n i c a 

č. 7/2012 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 21.10.2012 o 17:00 hod.  
 

Dňa 21. októbra 2012 o 17:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: M. Džupina, J. Rešetár 

Verejnosť: 0 

 

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený s dodatkom, že budú prehodené body č. 2 a č. 4. 

 

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

 

4. RIEŠENIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV V EXTRAVILÁNE OBCE- 
- prítomní hostia: - riaditeľ Pozemkového úradu v TV – MUDr. Puzder 

           - pracovník Pozemkového úradu v TV- Ing. Hlebaško;   

- vysvetlili základnú ideu „sceľovania pozemkov“ v tokajských obciach: Čerhov, Slov. N.     

   Mesto, Bara, Černochov, Viničky, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa; 

- k danej problematike- projektová dokumentácia i vlastná realizácia musí byť schválená  

   príslušným OZ, ak súhlas nebude, celá problematika sa odročí na ďalších 15 rokov;   

- Ministerstvo pôdohospodárstva má prednostný záujem o „sceľovanie“ práve v Tokaji;   

- zároveň by bola zjednaná náprava v užívateľských vzťahoch, každý vlastník by mal mať len  

   jeden LV; 

- užívatelia riešení nebudú, iba vlastníci, náhradné pozemky stratia platnosť; 

- bude robený prieskum dotazníkovou metódou, aby sa mohli vlastníci vyjadriť; 

- vytvorí sa združenie vlastníkov, ktorí už potom budú riešiť ďalšie veci podľa Zákona č. 330;  

- OZ ukladá starostovi obce zvolať verejnú schôdzu vlastníkov viníc za účelom vyjadrenia sa  

   k danej problematike- 28.10.2012;  

 

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

- Za overovateľov zápisnice: p. Iľko, p. Takáč. 

 

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

 

5. VYHODNOTENIE „TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2012“- 

- Financie v príjmovej a výdajovej časti ešte nie sú uzatvorené; 

- odbržali sme list z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v ktorom nás upozorňujú, že  

   predajcovia vína a občerstvenia si nesplnili požiadavky hlásiť sa ako trhovníci  

   a nerešpektovali ani zákonné podmienky, je možné v budúcnosti udeliť aj patričné pokuty; 

- niektoré nedostatky (p. Nadzon)- nečakali sme Tokajský expres na žel. stanici; narušená  

   bezpečnosť na ceste vďaka kyvadlovej preprave autobusov; star. obce p. Balogh- kritické  

   vyjadrenia hostí na internete ohľadom chaosu pri vstupoch do pivníc veľkovýrobcov;  

   nedodržanie podmienok Čekovského.  

 

6. PREJEDNANIE ZMLÚV JEDNOTLIVÝCH FIRIEM- 

a.) zmluva o odkúpenie pozemku za TRAFOSTANICOU- VSE chcú odkúpiť 25 m
2 
od obce v sume    

     50,00 € za 1 m
2          

- OZ schvaľuje   

b.) firma EUBIKO chce robiť pre obec verejné obstarávania    - OZ neschvaľuje  

c.) zaplatiť pre harmonikára súboru Strapec fin. čiastku 150,00 €    - OZ schvaľuje  

 



7. DISKUSIA-   

- Priebežná k jednotlivým bodom.  

 

 9. UZNESENIE-  

 

OZ:  berie na vedomie: a.) návrh riešenia pozemkových úprav v extraviláne obce 

     b.) vyhodnotenie Tokajského vinobrania 2012 bez finančnej  

          analýzy  

              

  ukladá:   a.) starostovi obce zvolať verejnú schôdzu vlastníkov viníc za  

          účelom vyjadrenia sa k problematike „sceľovania parciel“   

  

 schvaľuje:   a.) predaj obec. pozemku – 25 m
2 

/ za 50,00 € za 1 m
2 

pre VSE 

    b.) finančná výpomoc pre Strapec v sume 150,00 € ako  

          odmenu pre harmonikára 

  

 neschvaľuje:  a.) firme EUBIKO záujem o vykonávanie verejného  

         obstarávania pre obec 

 
 

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 5 ZA / 0 PROTI  

 

10. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 21.10.2012         

 

Zapísal:  

Mgr. F. Nadzon  

 

Overovatelia zápisnice:        Pavol Balogh 

M. Iľko a M. Takáč         starosta obce 

 

 


