
Z á p i s n i c a 

č. 21/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 07.08.2014 o 18:00 hod.  
 

Dňa 07.08.2014 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v 

Čerhove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní: ospravedlnení: M. Džupina, M. Gaži   

Hostia:  0 

Verejnosť: 0 

 

 

 1. OTVORENIE- 
- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce – p. P. Balogh. Program bol jednomyselne schválený. 

 

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

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

 

3. KONTORLA UZNESENÍ-  

- uznesenie ohľadom úpravy verejnej zelene pred domami vlastníkov – nesplnené – pretrváva do 

budúceho zasadnutia.  

 

4. PRÍPRAVA TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2014- 
- program je už pripravený, prečítal ho starosta obce; podobný ako vlani; 

- piatok pred DT – J. Rešetár – prezentácia výroby vína;  

- problém strihania pásky nového IC- ešte otvorený (Tokajská vínna cesta);  

- financovanie – máme zabezpečených okolo 12 tis. €;  

- beh tokajskými vinicami – úlohy ako po iné roky;  

- parný rušeň – jednať bude p. Bajužik;  

- bez sv. omše;  

- vystúpenie hudobných skupín, Zempľinska maňira – doplnok o grófa; vystúpenie Kandráčovcov,     

   potom akustický koncert DESMOD;  

- 20:00 hod. ohňostroj; 20:50 hod. odchod vlaku do KE; 21:00 hod. ukončenie akcie; 

- cestovné lístky vo vlaku – 4,00 € spiatočný lístok, deti zdarma; 

- sú nahlásené predajné stánky – bude sa konať výber prihlášok podľa poradovníka a sortimentu –    

   pivo „nie“; 

- požiadavka KD počas slávností pre Projekt energetického poradenstva; sme ochotní prenajať  

   priestory sa stanoví poplatok (približne 1.000,00 €); 

- objednávky a žiadosti už zaslané na hygienu, ŽSR, Políciu, Strážnu sluzbu, WC... 

- výber predávajúcich- st. obce + M. Džupina a J. Rešetár; 

- cestou obec. rozhlasu vyhlásiť pre občanov záujem o predajné stánky; 

- sú objednaní rezbári, poslali aj námety – lavička, dokončenie portálu... 

- rozvody elektriny bude st. obce riešiť s firmou „Havrilčák“;  

- p. Bajužik – návrh na pútače z okrúhlych balíkov slamy na oboch vstupoch do obce; 

- pripomienka J. Rešetára ohľadom tombolového vstupného nebola schválená;  

- oprava rozpadnutej studne v bývalej záhrade u Michalčíkových; dostavba altánku – stojky, pätky; 

 

5. SCHVÁLENIE POČTU POSLANCV PRE BUDÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE- 

- zo zákona vyplýva počet poslancov 5-7 pri počte obyvateľov 501-1000.  

- navrhnutých a schválených 5 poslancov  pre nové volebné obdobie;  

 

       5 posl. ZA / 0 posl. PROTI 

 

 



6. VZN O POBYTE OBČANOV V OBCI- 

- Okresná prokuratúra vyzýva o vyjadrenie; 

- rušíme VZN č. 10/2014 o udeľovaní trvalého pobytu a zároveň OZ ukladá st. obce pripraviť návrh  

   na nové VZN.  

 

7. INFORMÁCIA OHĽADOM VOĽNÝCH DOMOV V OBCI- 
- kúpno-predajná zmluva dojednaná s Visokaiom na 20. tis. €;  

- p. Mižigárová – hľadá nový dom na bývanie;  

- Rachelových dom je už v predaji;  

- informácia o prestavbe domu Michalkových;  

- dvor pri dome Šarkoziových sa prerobí na parkovisko;  

- otvorená je problematika domu bývalého Winplastu (p. Boroš) – je na majiteľa exekúcia ako  

   neplatiča, no on inkasuje prenájom od p. Goreho – ukladá OZ st. obce doriešiť tento problém   

   právne. 

 

8. PRÁCE V OBCI- 

- pracovníci (občania) – poberajúci dávky v HN – musia odpracovať 32 hod. mesačne;  

- výstavba chodníkov – 20. tis. € z MAS-TOKAJ Rovina – od Winplastu po Bálintových;  

- odovzdaný projekt ohľadom výmeny okien na budove školy;  

- rekonštrukcia verejného rozhlasu – dostali sme 3. tis. € - rozpočet je na 8. tis. € - zvyšok je možné  

   dodávateľovi vyplatiť v budúcom roku – OZ schvaľuje rekonštrukciu celého obecného rozhlasu;  

   je potrebné urobiť verejné obstarávanie, dojednať záruku, zmluvné podmienky.  

 

9. ROZNE- 

- Polícia – žiadosť o odpustenie dane za psov – OZ nechsvaľuje;  

- STK na obecné auto je urobená, máme prísľub od Polície na ďalšie auto;  

- doriešiť problematiku vynášania blata na obecné chodníky pri Batyiových a bývalých Stavivách. 

 

10. DISKUSIA- 

- priebežná k jednotlivým bodom.  

 

11. SCHVÁLENIE UZNESENIA-  

 

OZ:   

 berie na vedomie:  a.) informáciu o príprave Tokajského vinobrania 2014 

    b.) rekonštrukciu obecného rozhlasu v hodnote 8. tis. € 

 

 neschvaľuje:  a.) žiadosť Polície na odpustenie dane za psov 

 

  ukladá star. obce: a.)nesplnené uznesenie ohľadom VZN na úpravu zelene  

         a iných priestorov pred domami – splniť do budúceho  

         zasadnutia OZ  

     b.) pripraviť návrh na nové VZN ohľadom prijímania občanov 

          na trvalý pobyt v obci  

     c.) právne doriešiť vzťah neplatiča daní – p. Boroš / p. Gora  

 

  ruší:    a.) VZN č. 10/2014 o udeľovaní trvalého pobytu. 

 

 

UZNESENIE SCHVÁLENÉ 

5 POSLANCOV ZA / 0 POSLANCOV PROTI 

 

 

 

 

 

 

 



11. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 07.08.2014         

 

Zapísal: Mgr. F. Nadzon  

  

Overovatelia zápisnice:  

M. Jasič J. Rešetár                       Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


