
Z á p i s n i c a 

č. 10/2013 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 18.04.2013 o 18:00 hod.  
 

Dňa 18. apríla 2013 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: M. Džupina, M. Gaži 

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. Jasič, Rešetár; 

 

3. KONTROLA UZNESENIA- 
- uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené; 

 

4. PRÍPRAVA SLÁVNOSTI „STAVENIE MÁJA“- 

- 30.04.2013 o 18:00 hod. sprievod obcou od OcÚ; pozvánky s programom sú už vytlačené; 

v programe vystúpia 4 súbory (Poliaci, Srbi, Piešťany a Strapec);  

- v KD bude občerstvenie pre účinkujúcich; občerstvenie pre hostí v zasadačke OcÚ; vatra iba 

v priestoroch OC (bez ohňostroja); 

- p. A. Bušová- predaj vína a občerstvenia + obecná pivnica;  

- v prípade zlého počasia- náhradné priestory v KD;  

 

5. „TOKAJSKÉ VINOBRANIE 2013“- 

- žiadosti o predajné stánky sme už obdržali od 11 predajcov;  

- bol robený cestou internetu prieskum verejnosti- záujem o hudobné skupiny či spevákov; boli tipy: 

Desmod, Polemik, Kuli, Smatanová, Cmorík, Nedvěd- starosta obce sa na jednostlivcov 

nakontaktuje a urobí cenovú ponuku; podľa toho vyberieme a urobíme zmluvu;  

- zdravotné poukazy pre domácich predajcov bude vybavené cestou OcÚ u p. MUDr. Dančáka;  

- z PPA máme sľúbený sponzoring 5.000,00 € + ďalšie- podobne ako vlani;  

- rezbári prídu opäť 2, budú pracovať na prepojení vstupného portálu (slávobrána)- vstup do OC + 

dekorácia studne;  

 

6. INFORMÁCIA OHĽADOM CVČ: 

- bolo jednanie s trebišovským primátorom; naša obec na 1 žiaka zapísaného v CVČ zaplatí ročne 

65,00 €  

 

7. INFORMÁCIA OHĽADOM EXEKÚTORSKÝCH KONANÍ VOČI NEPLATIČOM: 

- exekúcie už fungujú na ten spôsob, ako sme sa dohodli na predchádzajúcom zasadnutí- voči Erbe, 

Naft, Galafruit, Heczey, Wachovič, Rachel, Dzivák...; 

 

8. INFORMÁCIA OHĽADOM PRENÁJMU PÔDY PREVÁDZKOVATEĽOVI INTERNETU: 

- faktúra o sume 1.246,00 € bude pre obec refundovaná; 

 

9. RÔZNE-  

- cesta 1/79- bolo jednanie za spoplatnenie cesty od Parchovian po colnicu (Slov. N. Mesto); 

požaduje sa stacionárny radar, osadenie kamerového systému, kontrolná váha na preťažovanie 

vozidiel; nevyhovujúci stav vozovky – závery a uznesenia boli zaslané na príslušné orgány;  



- žiadosť p. H. Rimárovej o refundáciu finančných nákladov na jej realizáciu vodovodnej prípojky 

(kanalizačnej)- neschválené (3 poslanci ZA, 2 poslanci sa ZDRŽALI hlasovania); schválená 

výpomoc pri výkopových a prepichových prácach; 

- schválený nákup štvorkolesovej kosačky v hodnote približne 500,00 €; 

- sv. Urban- svätenie vinohradov na Čiernej hore- rím.-kat. a grécko-kat. kňazi, pravdepodobne 

v nedeľu podľa dohody;  

- prečistenie a upravenie protipovodňovej nádrže vo viniciach; takisto je potrebné prečistiť priekopu 

z viníc až po žel. trať (poza Uporských);  

- sťažnosť na p. Olšavského – odpad - skládka vo vinohrade;  

- rušenie bioskládky z dôvodu jej nefunkčnosti; bude vypracované VZN podľa vzoru iných obcí; no 

každý občan je povinný zabezpečiť kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu sám; bude 

pripravený ešte dodatok pre občanov; starosta obce vyhlási povinnú separáciu a zrušenie verejnej 

skládky obvyklým spôsobom pre celú obec (obecný rozhlas, letáky, oznamy na verejných 

priestranstvách);  

- návrh na oslobodenie od dane pre tých občanov, ktorí zakúpia domy v našej obci;  

- úprava okolia Pomníka v strede obci;  

- výmena rozhlasov v obci;  

- uskladnenie preliezok a „kolotočov“ v priestoroch starej MŠ,  

- stará škôlka- oprava- je vo výberovom konaní;  

 

10. DISKUSIA-   

- priebežná k jednotlivým bodom;  

 

11. UZNESENIE-  

 

OZ:  berie na vedomie: a.) informáciu ohľadom „Stavania mája“ 

     b.) informáciu ohľadom slávností „Tokajské vinobranie“ 

     c.) informáciu ohľadom CVČ 

     d.) informáciu ohľadom exekútorských konaní voči neplatičom 

      e.) informáciu ohľadom prenájmu pôdy prevádzkovateľovi 

           internetu 

         

  schvaľuje:   a.) nákup kosačky v hodnote 500,00 € 

  

 neschvaľuje:  a.) finančnú pomoc p. H. Rimárovej na zriadenie vodov.-kanal. 

         prípojky 

 

 ukladá:   a.) star. obce vyhlásiť povinnú separáciu odpadov a zrušenie 

          bioskládky- cestou obec. rozhlasu, oznamov na verej.  

          miestach a letákmi 

 

  

5 ZA / 0 PROTI 

 

12. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 18.04.2013         

 

Zapísal:  

Mgr. F. Nadzon  

 

Overovatelia zápisnice:        Pavol Balogh 

M. Jasič, J. Rešetár        starosta obce 

 

 


