Zápisnica
č. 16/2013
zo zasadnutia OZ dňa: 31.10.2013 o 17:30 hod.
Dňa 31. októbra 2013 o 17:30 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v
Čerhove.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení: M. Gaži, J. Rešetár
Hostia:
0
Verejnosť: 0
Navrhovaný program bol jednohlasne schválený.
1. OTVORENIE- zrealizoval a zasadnutie viedol starosta obce – p. P. Balogh. Program bol schválený jednohlasne
bez pripomienok a doplnkov. Bol však preradený bod č. 4 (Vyhodnotenie Tokajského vinobrania
2013) až za bod „Rozne“.
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- do návrhovej komisie bol navrhnutý a schválený p. F. Nadzon;
- za overovateľov zápisnice: M. Jasič, M. Takáč.
3. KONTORLA UZNESENIA- uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
5.
RIEŠENIE
ŽIADOSTÍ
O VYDANIE
STANOSVISKA
OHĽADOM
ŠTÚDIE
O MOŽNOSTIACH
REALIZÁCIE
PROJEKTOV
V OBLASTIACH
MAĎARSKOSLOVENSKÝCH HRANÍC- ide o štúdie uskutočniteľnosti zámeru „Konzorcie bez hraníc“- realizácie projektov a cih vplyv na
slovensko-maďarskú spoluprácu; na riešenie dopravy medzi oboma krajinami – majú zrealizovať 90
stavebných cestných programov (prepojenie medzi Alsó Regmec – Čerhov);
- keďže návrh nie je v súlade s ÚP našej obce, OZ nesúhlasí so žiadosťou na navrhovanú činnosť –
novostavba prepojenia komunikácie Čerhov – Alsó Regmec.
6.SCHVÁLENIE UZNESENIA OHĽADOM ZÁNIKU ZDRUŽENIA „TOKAJ-ROVINA“- zduženie obcí „Tokaj-Rovina“ stratilo opodstatnenie, nakoľko funguje iba „MAS Tokaj-Rovina“;
OZ schvaľuje zánik tohto nefunkčného združenia.
7.VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA OHĽADOM KANALIZÁCIE- v boci na kanalizáciu je napojených 131 domácností;
- Aquaspiš vydalo správu o hospodárení: 81.101,00 € - príjem
90.000,00 € - výdaj
- celková strata hospodárenia činí 9.526,00 € za rok 2012;
- za rok 2013 sú zatiaľ v pluse a preto by nemalo dochádzať k zvýšeniu cien stočného pre občanov.
8.INFORMÁCIA OHĽADOM DOMOV č. 62 A 63 (Belišová)- na predaj sú domy č. 62 – Belišová a č. 63 – Nináčová.
- OZ schvaľuje kúpu domu č. 63 (Nináčová) o sume 13.000,00 €
9. RÔZNE- dostali sme ponuku od jednej firmy na vypracovanie „Plánu hosp. a social. rozvoja v obci“ s tým,
že bude spolupracovať na realizácii možných projektov v obci; OZ neschvaľuje – nemá záujem;
- voľný je aj dom č. 175 (Džupina) OZ schvaľuje odkúpiť podiel od M. Cerana (časť domu) –
účel: spoluvlastníctvo obce na menovanej nehnuteľnosti;
- presťahovanie sedacej súpravy z Domu tradícií na OcÚ;

- predaj obchodu – E. Német – hodnota 8.000,00 ouvažujeme o možnosti urobiť zmluvu o budúcej
zmluve.
4. VYHODNOTENIE „TOKAJSKÉHO VYNOBRANIA 2013“- klady a zápory: rozdeľovanie stánkov neakceptujú mnohí domáci predajcovia, napr. M. Iľko, preto
sa M. Džupina a J. Rešetár úlohy losovania a následného prideľovania predajných stánkov
vzdávajú; návrh: akceptovať pridelenie predajných miest z r. 2013, alebo si každý bude vyberať
miesto ľubovoľne! Tento problém sa bude ešte diskutovať za prítomnosti J. Rešetára.
- problém s elektrinou, 100 A istič nedokáže pokryť tak náročných cudzích predajcov, a preto pri
uzatváraní zmluvy sa uvedie, že dodávka elektriny je iba z ich vlastných zdrojov.
- za nájom pre cudzích predajcov bude poplatok stanovený za m2.
- obhliadka z OHS bola uspokojujúca, okrem stánku „Vojtko“.
- nebola včas dotiahnutá voda pri toaletách; neboli ustrážené toalety za pódiom; odcudzené boli aj
odkvapové žľaby na šatni v amfiteátri (medené).
- zákaz predaja piva! Dni otvorených pivníc budeme propagovať aj naďalej!
Financie:
(Predbežný stav)

Príjem:
Výdaj:
Rozdiel:

17.229,00 €
16.761,56 €
__________
467,44 €

10. DISKUSIA- priebežná pri jednotlivých bodoch
11. SCHVÁLENIE UZNESENIAOZ:
berie na vedomie:

a.) vyhodnotenie hospodárenia kanalizácie za rok 2012
b.) predbežné hospodárenie s financiami „Tokajského
vinobrania 2013“.

schvaľuje:

a.) zánik združenia „Tokaj-Rovina“
b.) kúpu domu č. 63 (Nináčová) v hodnote 13.000,00 €
c.) kúpu podielu domu č. 175 od M. Cerana

neschvaľuje:

a.) žiadosť o novostavbu komunikácie Čerhov – Alsó Regmec.
5 ZA / 0 PROTI

12. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 31.10.2013
Zapísal: Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice: M. Jasič, M. Takáč

Pavol Balogh
starosta obce

