Zápisnica
č. 15/2013
zo zasadnutia OZ dňa: 16.08.2013 o 18:00 hod.
Dňa 16. augusta 2013 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v
Čerhove.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení: J. Rešetár, M. Takáč
Hostia:
0
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. Džupina a M. Gaži.
3. KONTORLA UZNESENIA- všetky uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené;
4. PRÍPRAVA „TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2013“- slávnostiam predchádzajú 4 stretnutia s veľkovýrobcami
- ďalšie stretnutie bolo s „Hygienou“ ohľadom domácich predajcov; budú mať spoločné povolenie
na predaj; problém však môže nastať pri daňovej kontrole;
1. DEŇ:
- komisia pre degustáciu vín- M. Iľko, M. Antoš, M. Gočik, M. Magyar (domáci predajcovia sú
povinní dať aj vzorky vín do súťaže!); streda o 18:00 hod na OcÚ + poslanci: Jasič, Gaži, Nadzon.
- označenie trasy pre beh vinicami; najprv mulčovník – M. Úporský, potom označenie prasy krep.
papierom a vápnom (Jasič, Nadzon)- štvrtok; pečiatky u Macika;
- ľudové remeslá v Dome tradícií; pečenie chleba – „Strapec“; robenie vína – Rešetár; prezentácia
(čísla) – Kováčová, časomiera + zápis – Jasič, Rešetár, Nadzon; bežať sa bude v 3 kategóriách –
ženy, muži, domáci.
- doprovod na štvrokolkách – Anderko, Džupina;
- odmeny sú zabezpečené (každý účastník behu dostane víno; víťazi – poháre a diplomy;
moderátorka – B. Kereštanová;
2. DEŇ:
- umiestnenie predajných stánkov . J. Rešetár (nákres + losovanie) + Džupina;
- zabezpečené toalety, voda, odpad;
medzi pozvanými hosťami budú štátni tajomníci a riad. zdravotnej poisťovne;
- recepcia pre pozvaných hostí v krčme, potom pôjdu do Macika; každý poslanec obdrží zoznam
pozvaných hostí;
- ďalej sú zabezpečení zdravotníci, 7 členov SBS;
- kyvadlová preprava autobusov bude fungovať od želez. stanice (priestory bývalých uhoľných
skladov) – 6 autobusov; vchod pri Sedláčekových;
- kolotoče – pri koľajniciach – musia byť preto dodržané bezpečnostné opatrenia!
- parný rušeň nebude! (nemáme sponzorov)
- pozvánka obcou nebude, kočiar prejde k oddychovému centru;
rozmiestnenie SBS: 1- Prefa, roh Gaštanovej ulice – 2; vstup do OC pre zásobovanie – 1; žel.
stanica – 2; pódium – 1;

- parkoviská: ihrisko, Hraničná ul., železničná stanica, na zbúranej obecnej parcele (Maďarových
dom), - tu je však potrebné upraviť plochu a spevniť- OZ schvaľuje finančnú požadovanú čiastku na
úpravu tohto terénu; predaj železného šrotu z búračky – peniaze sa využijú na oplotenie;
- vinárske súťaže zručností na pódiu nebudú;
- obecná pivnica – M. Takáč
- 3 stany „markíza“ – budú rozložené pre obecné účely pri pódiu;
- rezbári od pondelka – ubytovaní budú v Tulipáne v Sl. N. Meste, strava v ŠJ; práce na vrchnom
portále + socha pred OÚ a DT.
- rozmiestnenie LOGA na predajné stánky – Gaži, Iľko.
- oprava pódia v amfiteátri – Džupina;
reklamný pútač je nový – plastový (4 m) – upevnenie Jasič;
- diplomy – pracovníčky OÚ;
- zabezpečiť odpadové vrecia, koše, plynulý odsun odpadov na vopred určené miesto;
- reklamné fľaše – M. Takáč;
- stánkari domáci – stretnutie v utorok o 17:00 hod. v OC 24.09.2013;
- ohradenie javiska páskou;
- naše stretnutie (poslanci) – sobota o 07:00 hod.
5. DISKUSIA- priebežná pri jednotlivých bodoch
6. SCHVÁLENIE UZNESENIAOZ:
berie na vedomie:

a.) informáciu ohľadom príprav TV 2013 a rozdeľovník úloh

schvaľuje:

a.) úpravu parkoviska po búracích prácach

5 ZA / 0 PROTI
7. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 16.08.2013
Zapísal: Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice: J. Rešetár, M. Takáč

Pavol Balogh
starosta obce

