Zápisnica
č. 14/2013
zo zasadnutia OZ dňa: 08.08.2013 o 18:00 hod.
Dňa 05. júna 2013 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v
Čerhove.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení: M. Gaži
Hostia:
M. Michalčík (hospodár FK Čerhov)
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: M. Jasič, J. Rešetár
3. KONTORLA UZNESENIA- všetky uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené;
4. RIEŠENIE POŽIADAVIEK FK ČERHOV- na zasadnutie bol prizvaný hospodár FK Čerhov, p. M. Michalčík;
- oboznámil zasadnutie s finančnou správou FK-TJ Michaľany „B“ Čerhov:
- zostatok z. r. 2012:
70,94 €
- príjem:
1.099,54 €
- výdaj:
1.330,91 €
- celkový zostatok k súčasnému obdobiu: 231,37 €
- ďalej predniesol návrh činností potrebných k zlepšeniu fungovania klubu na sezónu 2013/2014
a návrh rozpočtu FK TJ Čerhov na sezónu 2013/2014 (viď. predbežná písomná Príloha).
- nutnosť napojenia na informačný elektronický systém – porieši OÚ;
- ich najnutnejšia potreba financií na jeseň 2013 – 1.000,00 € (500,00 € bude uhradené z rozpočtu) –
ďalších 500,00 € bolo OZ odsúhlasené z iných rozpočtových položiek;
* schválená úprava navýšenia rozpočtu o 500,00 € za účelom krytia finančných požiadaviek
a zároveň obec preberá na seba náklady na technický stav šatne.
6 poslancov „za“ – 0 poslancov „proti“
5. PRÍPRAVA „TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2013“- slávnosť 27. – 28. september 2013
- program:
1. deň: beh vinicami, pečenie chleba, ukážka robenia vína v Dome tradícií.
2. deň: už je vypracovaný program – podobný ako vlani
- hlavní účinkujúci: O. Weiter a Z. Smatanová
- spiatočný lístok na parný expres – 4,00 €; deti do 12 rokov zdarma;
- recepcia – krčma; rezbári – práca na spojovacom portáli (vrch) + 1 socha navyše;
- momentálna suma financií – 14.900,00 € (bez nášho rozpočtu);
- riešia sa problémy s „hygienou“- je už vypracovaný Prevádzkový poriadok- naši predajcovia
pôjdu pod záštitou obce;
- je nahlásených 30 predajcov – niektorých komisia bude musieť vyčleniť; bezpečnostná služba – 8
členovia; je vybavený u polície „zákaz státia“- na Hlavnej ulici bude natiahnutá páska; upresniť
fungovanie kyvadlovej prepravy s veľkovýrobcami vín;
- parkovanie – ako vlani; kameru a reklamu do televízie nepotrebujeme; bude urobený z plastu nový
nápis: „Tokajské vinobranie“ + erb obce;
- VZN – poplatky za predajné miesta – schválené – bežný predaj: 30,00 €
jedlá a nápoje: 70,00 €

- poplatok pre SOZU už vyplatený 67,00 €
- pre účinkujúcich je požiadavka na postavenie veľkého stanu na prezliekanie za pódiom;
6. INFORMÁCIA OHĽADOM POZEMKOV PRE VÝSTAVBU NÁJOMNÝCH BYTOV- dom č. 10 (Drótošových) – už máme vklad do katastra, dom je v našom vlastníctve
- dom č. 209 (Pohlodkových)- dom prešiel do vlastníctva- dali však sťažnosť na Kanceláriu ochrany
práv- že obec im nedala trvalý pobyt; odpoveď už bola odoslaná;
nakoľko je narušená statika domu, OZ odsúhlasilo jeho zbúranie.
- dom pri závoroch (Sárkoziových) – dom je uzavretý, bude jednanie so železnicou a potom pôjde
na zbúranie;
dom Kleinovej (Fuzyovej) – je na predaj za 50.000,00 €
7. SCHVÁLENIE VZN ZA PREDAJNÉ MIESTA NA „TOKAJSKOM VINOBRANÍ 2013“- v bode č. 5
8. RÔZNE- máme možnosť sa zapojiť do projektu cestou MAS – TOKAJ ROVINA o 20.000,00 €- v prípade
schválenia financií by sme pokračovali vo výstavbe chodníka na Hlavnej ulici smerom ku kostolu.
- dostali sme upozornenie od „Spoločenstva vlastníkov bytov“, že sme neuhradili poplatky pre
Džubákovú a Verešpejovú v hodnote 2x50,00 €; menované nie sú ešte vlastníkmi, nakoľko nedali
vklad do katastra a preto OZ ukladá starostovi obce dokončiť prevod vlastníckych vzťahov týchto
dvoch bytov;
- návrh kúpiť kuchynský dres (umývadlo) do kuchynky vo VHZ a zakúpiť veľkú kosačku
v akciovej cene 1.100,00 €.
- výrub stromov v aleji k mlynu – starosta odobril Slovenskej správe ciest;
- poriadok s kosením na cintoríne – Nadzon;
- donútenie napojiť všetkých občanov na kanalizáciu – Rešetár;
- napojenie p. Rimárovej na kanál – Iľko;
9. DISKUSIA- priebežná pri jednotlivých bodoch
10. SCHVÁLENIE UZNESENIAOZ:
schvaľuje:

a.) úpravu navýšenia rozpočtu pre FK Čerhov o 500,00 € za
účelom krytia roku 2013 a obec preberá na seba náklady na
technický stav šatne
b.) poplatky VZN za predajné miesta na „Tokajskom vinobraní
2013“ takto:
30,00 € - bežný predaj
70,00 € - jedlá a občerstvenie
c.) zbúranie domu č. 209 vo vlastníctve obce (Pohlodkových)

berie na vedomie:

a.) informáciu o príprave na „Tokajské vinobranie 2013“

ukladá:

starostovi obce – a.) dokončiť prevod vlastníckych vzťahov 2
bytov – Džubáková, Verešpejová

6 ZA / 0 PROTI
5. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 08.08.2013
Zapísal:
Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice: M. Iľko, J. Rešetár

Pavol Balogh
starosta obce

