
Z á p i s n i c a 

č. 8/2012 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 11.12.2012 o 17:00 hod.  
 

Dňa 11. decembra 2012 o 17:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu 

v Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: M. Takáč, J. Rešetár 

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. Gaži, Jasič. 

 

3. KONTROLA UZNESENIA- 
- Nebolo splnené uznesenie ohľadom verejnej schôdze, nakoľko Pozemkový úrad v Trebišove 

urobil dotazníkový prieskum verejnej mienky ohľadom „sceľovania parcel“ a uznesenie stratilo na 

aktuálnosti.  

 

4. SCHVAĽOVANIE VZN“- 

- každý poslanec OZ dostal vopred vypracovaný návrh na jednotlivé poplatky:  

 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

 o miestnej dani dani za psa  

 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

 o miestnej dani za predajné automaty  

 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje  

 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

 

Všetky sadzby boli schválené podľa navrhovanej prílohy, okrem  

a.) Daň z pozemkov- časť II. - §5 Sadzba dane- bod a.) orná pôda, vinice, z 0,60 %, bod b.) 

TTP- z 0,55 % schválené 0,60 %.  

b.) Miestna daň za užívanie verejného priestranstva - §5 – Sadzba dane.  

- platí iba bod a.) 1,00 € za účely ambulantného predaja (body b.) c.) d.) = neplatné).  

       c.) miestny poplatok za komunálne odpady - §5 – Sadzby poplatku – Doplnok: za žetón na 

 vývoz KUKA nádoby navyše sa zaplatí poplatok – 2,00 € (ak bola vyplatená riadne 

 základná sadzba); 4,00 € (bez zaplatenia základného poplatku za 1 žetón).  

 

Hlasovanie poslancov za prijaté VZN : 5 ZA / 0 proti  

 

- Cintorínsky poplatok za hrobové miesto:  

       a.) pre občanov s trvalým pobytom – 10,00 € s súlade s hrobovým poriadkom  

               20,00 € mimo plánu hrobových miest 

b.) pre občanov bez trvalého pobytu – 70,00 € v súlade s hrobovým poriadkom  

             100,00 € mimo hrobového poriadku  

 

- poplatok 3,00 € za voľné miesto pre hrobové miesto – zrušený! 

- ostatné poplatky v zmysle „cintorínskeho poriadku“ zostávajú v platnosti. 

 

 



5. VYHODNOTENIE „TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2012“- FINANČNÁ ČASŤ- 

- príjem: 10.000,00 €  

- výdaj:  13.000,00 € 

                 3.000,00 € - rozdiel- pokryté z obecného rozpočtu  

- jednotlivé dieľčie položky – viď. príloha!  

 

6. INFORMÁCIA OHĽADOM PLATENIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTI ZA MINULÉ ROKY: 

- za obdobie rokov 2007-2011 na daniach nám dlhujú:  

 a.) právnické osoby:  4.530,77 € 

 b.) fyzické osoby:      847,34 € 

  spolu:   5.378,11 € 

 

7. ROZNE-  

- záujem o odkúpenie obecnej hasičskej striekačky (čerpadla) – OZ neschvaľuje; 

- požiadavka farára reformovanej cirkvi o miestnosť na jednorazovú liturgiu pred Vianocami –   

   schvaľuje v VHZ.  

- projekt o užívaní ciest so súkromníkmi – obecné cesty (časť) sa nachádza na súkromných  

  pozemkoch- prenájmová zmluva končí; nové sa uzatvárať nebudú (Naďová, Špetlová, Bajužik).  

- p. Naď požaduje značku „Zákaz vjazdu traktorov a nákladných vozidiel“; necháme sa  

  k problematike vyjadriť právnika- možnosť riešenia obecných komunikácií na súkromnom  

  vlastníctve; poprípade sa osadí „zákaz“ s dodatočným povolením vstupu občanov obce;  

- pripomienky občanov – poslancov: cintorín – veľkoobjemový kontajner a smetie za plotom; 

stromy na zrezanie; náhradné parkovisko- rozšíriť pôvodné; pasúca krava na židovskom cintoríne;   

 

8. DISKUSIA-   

- Priebežná k jednotlivým bodom.  

 

9. UZNESENIE-  

 

OZ:  berie na vedomie: a.) správu o finančnom vyúčtovaní „Tokajského vinobrania  

          2012“  

         

  ukladá:   a.) starostovi obce zverejniť VZN na tabuli „Oznamy“ 

  

 schvaľuje:   a.) VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za  

          komunálne odpady; cintorínske poplatky 

    b.) odstúpenie od zmluvy s vlastníkmi, na pozemkoch, ktorých  

          sú obecné komunikácie 

  

 neschvaľuje:  a.) predaj obecného hasičského čerpadla (striekačky) 

 

Uznesenia boli jednomyseľne schválené – 5 ZA / 0 PROTI  

 

10. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 11.12.2012         

 

Zapísal:  

Mgr. F. Nadzon  

 

Overovatelia zápisnice:        Pavol Balogh 

M. Gaži, M. Jasič         starosta obce 

 

 


