
Z á p i s n i c a 

č. 20/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 09.06.2014 o 18:00 hod.  
 

Dňa 09.06.2014 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: ospravedlnení: J. Rešetár  

Hostia:  0 

Verejnosť: 0 

 

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený. 

 

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

programu. 

 

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

- za overovateľov zápisnice: M. Džupina, M. Gaži. 

 

3. KONTORLA UZNESENÍ-  

- uznesenie ohľadom dohodnutia podmienok ku kúpnej zmluve s p. Visokaiom nie sú splnené, 

nakoľko sa predávajúci neozval.  

 

4. PRÍPRAVA TOKAJSKÉ VINOBRANIE 2014- 
- 26. a 27. sept. 2014; 

- kostra programu je hotová – hlavný kultúrny program: Desmod (5.000,00 € bez DPH); 

Kandráčovci + ďalšie FS – Vranovčanka, Parchovanka.  

- zatiaľ istých 11.000,00 €, niektorí sponzori sú šetrnejší než po iné roky.  

- nahlásených 24 predajcov cudzích – musia mať však vlastný elektrický zdroj. 

- parkoviská – podobne ako vlani + plocha pred Sarkoziovými.  

- z Okresnej hygieny pre domácich predajcov budú povolené jednodňové súhlasy na predaj.  

- recepcia – úvahy o novom Infor. centre / krčma / obecná pivnica 

- nutné prehodnotenie systému prideľovania predajných miest pre domácich predajcov. 

- na doriešenie problému s elektrinou sa prizve odborník. 

 

5. INFORMÁCIA OHĽADOM GEOPORTÁLU FIRMY GEOSENSE. 

- firma ešte nedodala všetky súčasti programu, preto ešte nie je uhradená predajná suma; díler už 

bol preškoliť pracovníčky; hlavne postrádame časť- „dane“.  

 

6. PRÁCE V OBCI- 

- boli prerušené služby na „369“ na 1 mesiac; v júli sa bude opäť pokračovať;  

- hmotná núdza musí odrobiť 32 hod. mesačne – takže sa počet aktivačných pracovníkov zvýši; 

momentálne nám zostali 6 pracovníci.  

- pri pomníku bolo vysadených 40 ks ozdobných kríkov (buxus);  

- oprava vydláždeného chodníka okolo DS; výspravka oplotenia okolo cintorína; vykosenie ČH, 

stôl v altánku; vodovodné potrubie v DT.  

- kontrola z Úradu práce na aktivačných pracovníkov.  

 

 

 

 

 

 



7. RIEŠENIE ŽIADOSTÍ OHĽADOM POZEMKOV- 
- p. Sokol – žiada o prenájom vodnej plochy pri mlyne – 0,3 ha 

      - OZ neschvaľuje zaslanú nájomnú zmluvu pôdy pre žiadateľa. 

 

8. ROZNE- 

- p. M. Takáč  –  neporiadok pri kríži, čierna skládka pod vinicou – riešiť cestou upozornení 

   a cestou pokút. 

- p. J. Bajužik -  nevrecovaný odpad pri LPG – dať upratať.  

- p. F. Nadzon -  orezané kroviská a konáre líp z aleje je nutné vyzbierať a vyviesť. 

- súťaž o najkrajšiu obec  - bolo vybraných 6 obcí; natáčanie bude v obci v dňoch 27., 28. a 29. 

       06. 2014. 

    - vyzvaní poslanci na spoluprácu;  

    - činnosť: rekonštrukcia obecnej pivnice; oslava krstín novorodeniatku 

       a 80. narodenín; pečenie chleba, beh vinohradmi; posvätenie  

       vinohradov a procesia.  

- list od prokuratúry – protest proti VZN – zrušiť alebo zmeniť VZN ohľadom prijímania občanov 

na trvalý pobyt – lehota 90 dní.  

- problematika kosenia priestorov pred domami; čistenie priekop – OZ ukladá st. obce pripraviť 

VZN ohľadom úpravy spomínaných priestorov; musí byť spracované v súlade s ochranou a tvorbou 

životného prostredia, zistiť, ako to riešia v iných obciach, potom sa to schváli.  

- prečítaný anonymný list adresovaný OZ v Čerhove ohľadom neprofesionálneho riadenia ZŠ s MŠ 

zo strany riaditeľky školy – p. M. Nadzonovej – k tejto anonymnej sťažnosti nebolo zaujaté 

stanovisko z radu OZ, bol zaevidovaný a postúpený Rade školy.  

- p. M. Džupina – problémy s kľúčom od multifunkčného ihriska – pridelený náhradný kľúč M. 

Džupinovi.  

 

9. DISKUSIA- 

- priebežná k jednotlivým bodom.  

 

10. SCHVÁLENIE UZNESENIA-  

 

OZ:   

 berie na vedomie:  a.) informáciu ohľadom príprav slávností „Tokajské  

          vinobranie“ 

    b.) informáciu ohľadom prác v obci 

 

 neschvaľuje:  a.) zaslanú nájomnú zmluvu pôdy pre žiadateľa (p. Sokol) 

 

  ukladá star. obce: a.) pripraviť VZN ohľadom úpravy verejného priestranstva 

          pred domami v obci (kosenie, čistenie chodníkov a priekop) 

  

 

 

ZA 6 POSLANCOV / PROTI 0 POSLANCOV 

 

 

11. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 09.06.2014         

 

Zapísal: Mgr. F. Nadzon  

  

Overovatelia zápisnice:  

M. Džupina  M. Gaži                   Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


