
Z á p i s n i c a 

č. 19/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 03.04.2014 o 18:00 hod.  
 

Dňa 3. apríla 2014 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: ospravedlnení: M. Džupina  

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. Nadzon; 

- za overovateľov zápisnice: M. Iľko, M. Takáč. 

 

3. KONTORLA UZNESENÍ-  

- uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  

 

4. PREZENTÁCIA FIRMY GEOSENSE- 
- ukážka geoportálu – prezentáciu urobil p. J. Ruščin – člen SRO z Čane. Ponúkal satelitné snímky 

celej obce, urobené na spôsob web-u (prehľad celej obce); aktualizácia – 2x ročne; Geoportál slúži 

na meranie plôch, dĺžku komunikácií, nápomocník pre vymáhanie daní; zakreslené aj okolité obce, 

história z roku 1863; porovnanie s realitou; ďalej sa dajú zapracovaťinformácie o parcelách, 

druhoch pôdy, budovy so súpinými číslami; čierne stavby, správa cintorína; evidencia psov, 

odpadov; vo vrstvách sa dá zapracovať aj vodovod, elektrina, verejné osvetlenie; 

- predpokladaná cena: 1.084,00 € za 1 rok; udržiavací poplatok 700,00 € 

     geoportál – 604,00 € za rok; ďalšie roky 504,00 €.  

- odporúčal: základný balík (daňový systém + mapy + kataster) v hodnote 904,00 € + udržiavací 

poplatok na ďalšie roky 704,00 €.  

- doteraz majú zaregistrovaných 251 obcí.  

- OZ schvaľuje nákup geoportálu.  

 

5. PRÁCE V OBCI- 

- vyčistený priestor vľavo od koľajiska pred žel. stanicou; v budúcnosti sa tu dá aj parkovať; 

- v DT nové vodovodné potrubie; 

- vyčistený pozemok medzi Mirgovými a Tarjániovými;  

- oprava zapadnutej dlažby okolo Domu smútku; 

- oplotenie obecného pozemku od Jaroslava Maďara – pletivo, stĺpiky; 

- náter sôch v OC – najprv savo, potom bezfarebný lak; 

- kosenie okolo grécko-kat. kaplnky a zvonice; 

- problém so štiepkovaním viniča a konárov;  

- vetranie zatuchnutej obecnej pivnice, čistenie stolov, natrenie suda pred vstupom;  

- nutná veľká rekonštrukcia veľkého suda pri závorách; výstuž + náter; - Džupina a p. Bitlányi; 

- kosenie ihriska; 

- nedovolené parkovanie v priestoroch okolo Pomníka, upozorniť vodičov;  

- poriadok v aleji, očistenie mladých líp – pomoc zo ZŠ – Nadzon v rámci krúžku „Moja záhradka“; 

- vyčistiť priestor na Čiernej hore pri dvojkríži; 

 

 

 



6. INFORMÁCIA OHĽADOM NEOBÝVANÝCH DOMOV A DOMOV NA PREDAJ-  

- „Drótoš“ – môže sa búrať;  

- „Visokai“ – ukladá starostovi obce započať s prípravou kúpno-predajnej zmluvy – zálohová platba    

   5.000,00 €; 

- „Tancošová“ – chce predať dom za 20.000,00 € (môžeme jej ponúknuť max. 12.000,00 €) + M.  

   Svitunovi ponúkneme garáž za ½ domu.  

 

7. INFORMÁCIA OHĽADOM TOKAJSKÉHO VINOBRANIA-  

- objednaní sú už „Kandráčovci“ – 1.200,00 €;  

- hlavná ťaháková skupina – návrhy od poslancov; 

- 9.400,00 € máme istých – chýba ešte zohnať 5.000,00 €;  

- vlak si zoberie pod patronát J. Bajužik; 

 

8. ROZNE- 

- oznámenie z kancelárie verejného ochrancu práv – ohľadom Pohlodkových – doporučuje zmeniť  

   VZN ohľadom podmienok prijímania občanov na trvalý pobyt; 

- prečítaný prípis ohľadom „Tvorby úspor“ pre deti Ľ. Slivočku – záporné stanovisko;  

- úsporné čerpanie plynu – zníženie cien – ponuka;  

- M. Iľko – záujem o odkúpenie pozemku vedľa neho – neznámy vlastník – potrebuje súhlas  

   dokladovať na Slovenský pozemkový fond (musí byť zachované vecné bremeno ohľadom  

   inžinierskych sietí – obec nie je vlastníkom);  

- schválený nákup novej pumpy na cintoríne;  

 

9. DISKUSIA- 

- priebežná k jednotlivým bodom.  

 

10. SCHVÁLENIE UZNESENIA-  

 

OZ:   

 berie na vedomie:  a.) informáciu ohľadom prác v obci 

    b.) informáciu ohľadom neobývaných domov 

    c.) informáciu ohľadom Tokajského vinobrania 2014 

    d.) oznámenie z Kancelárie verejného ochrancu práv ohľadom 

          zmeny VZN pre podmienky udeľovania trvalého pobytu 

 

 schvaľuje:  a.) nákup základného balíka geoportálu od firmy Geosense 

          s.r.o. (daňový systém + mapy + kataster) – 904,00 € 

     b.) nákup novej pumpy na cintorín 

 

  ukladá:   a.) starostovi obce započať prípravu kúpno-predajnej zmluvy 

          na dom Visokaia – zálohová platba 5.000,00 €   

 

 

ZA 6 POSLANCOV / PROTI 0 POSLANCOV 

 

 

11. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 03.04.2014         

 

Zapísal: Mgr. F. Nadzon  

  

Overovatelia zápisnice:  

M. Iľko  M. Takáč                   Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


