
Z á p i s n i c a 

č. 18/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 09.02.2014 o 15:00 hod.  
 

Dňa 9. februára 2014 o 15:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: ospravedlnení: M. Džupina, M. Iľko  

Hostia:  0 

Verejnosť: 0 

 

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený. 

 

 1. OTVORENIE- 
- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce – p. P. Balogh – podľa schváleného programu. 

 

2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- 
- do návrhovej komisie bol navrhnutý a schválený p. Nadzon; 

- za overovateľov zápisnice: M. Jasič, J. Rešetár. 

 

3. KONTORLA UZNESENIA-  

- uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  

 

4. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE- 
- so stavom hospodárenia za rok 2013 za sadnutie informoval kontrolór obce p. J. Bajužik.  

V správe konštatoval:  

- výdaje a príjmy boli ovplyvnené úverom; predal sa jeden obecný pozemok;  

- príjmy boli vyššie iba v teoretickej rovine, nakoľko sme čerpali úver, bolo ho potrebné splácať. 

- vo výdajovej časti sa nedala kompletne celá náhrada na MŠ.  

- boli drobné prekročenia čerpania rozpočtu (aktiv. pracovníci – kosačky, mzdy, ochranné 

prostriedky, benzín do Felície).  

- najvyššie prekročenia – kúpa domu č. 209 (Drapák), č. 10 (Drotoš) a dom od Nináča.  

- pokladnica  + 12.462,00 € (pokladňa + účet)  

- úver: 257.796,30 € (k čerpaniu ešte 6.000,00 €)  

- pohľadávky: - 15.879,00 € (dane od fyz./práv. osôb; odpad, prenájom pôdy 

  - medzi ťažko vymožiteľné patria Galafruit, ERBE Stavebniny 

  - obec voči ním mala zaujať rázne stanovisko;  

- je potrebné porovnať rozdiel medzi výmerom obce (intravilán + extravilán) a a realitou daňových 

priznaní; rozdiely nekompromisne riešiť v súlade s Daňovým zákonom; zvlášť sa domáhať 

pohľadávok od Galafruit a Zelvay; vyzvať je zapotreby všetkých vlastníkov pôdy o splnenie si 

svojich povinností.  

 

- ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SCHVÁLENÝ BEZ VÝHRAD (viď. pracovná príloha!) 

 

5. SCHVÁLENIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014- 

- pracovníčka OcÚ p. Mária Toroniová- prechádzala návrh rozpočtu v príjmovej i výdajovej časti; 

pri návrhu vychádzala z návrhu i plnenia na rok 2013.  

- pripomienky: - vo výdajovej časti je potrebné prehodnotiť poplatky za telefóny; prehodnotiť 

spravovanie internetu; vyškrtli sa poplatky pre MAS-Tokaj rovina – 1.905,00 €; ZŠ sa nenavýši 

rozpočet – až v prípade potrieb sa upraví.  

 

ROZPOČET SCHVÁLENÝ S PRIPOMIENKAMI 

 

 

 



6. RIEŠENIE ŽIADOSTI OHĽADOM PRÍSPEVKU NA TVORBU ÚSPOR PRE DETI 

V DETSKOM DOMOVE-  

- pre maloleté deti Slivočkové bola nariadená ústavná starostlivosť – domov žiada finančnú pomoc 

– riešiť to budeme v spolupráci s právnikom.  

 

7. INFORMÁCIA OHĽADOM NEOBÝVANÝCH DOMOV-  

- dom č. 10 – Rozhodnutie o vlastníctve ešte nenadobudlo platnosť 

- dom Nináč – presťahoval sa materiál (knihy z knižnice) zo starej MŠ do tejto budovy + materiál 

CO.  

- dom Visokaiho – obec dostala ponuku na kúpu – na dom vyplatí obec 5.000,00 € zálohu.  

- dom Šarkoziových je v štádiu riešenia, treba ho však odpojiť od elektriny.  

 

8. ROZNE- 

- je potrebné začať s rúbaním kúkov popri koľajniciach, nakoľko sa tam vynáša tuhý odpad;  

- p. M. Puzder - žiada o uplatnenie vlastníckych vzťahov na pozemky za Pregovými – cesta – obec 

vzhľadom na ÚP obce – nesúhlasí s prevodom;  

- p. M. Jasič – veľký neporiadok na ČH, urobiť poriadok s róm. spoluobčanmi – nech preukážu 

spôsob likvidácie tuh. kom. odpadu;  

- znečistené chodníky a cesty od psích exkrementov – zjednať nápravu! 

- pri rekonštrukcii bývalej MŠ ta DT nezabúdať na riešenie odpadu zo strechy.  

 

9. DISKUSIA- 

- priebežná k jednotlivým bodom.  

 

10. SCHVÁLENIE UZNESENIA-  

 

OZ:   

 

 berie na vedomie:  a.) informáciu ohľadom neobývaných domov 

 

 schvaľuje:   a.) záverečný účet obce bez výhrad 

     b.) rozpočet na rok 2014 vo výdajovej a príjmovej časti  

                s pripomienkami  

 

 

SCHVÁLILO : ZA 5 POSLANCOV, PROTI 0 POSLANCOV 

 

 

11. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 09.02.2014         

 

Zapísal: Mgr. F. Nadzon  

  

Overovatelia zápisnice:  

M. Jasič  

 

J. Rešetár     

 

               Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


