Zápisnica
č. 22/2014
zo zasadnutia OZ dňa: 12.09.2014 o 18:00 hod.
Dňa 12.09.2014 o 18:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v
Čerhove.
Prítomní:
Neprítomní:
Hostia:
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení: M. Džupina, J. Rešetár, M. Takáč
0
0

1. OTVORENIE- zasadnutie otvoril a viedol starosta obce – p. P. Balogh. Program bol schválený jednohlasne.
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE- do návrhovej komisie bol navrhnutý a schválený p. F. Nadzon;
- za overovateľov zápisnice: M. Jasič a M. Iľko.
3. KONTORLA UZNESENÍ- uznesenie presunuté do ďalšieho zasadnutia.
4. PRÍPRAVA TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2014- každý z domácich predajcov bude mať hygienický (zdravotný) preukaz; požiadavka žltých nádob
na odpad, 1 WC rezervované pre predajcov;
- elektrina – pracovník od firmy Havrilčák bude k dispozícií až do 20:00 hod. + p. R. Anderko;
- všetky druhy služieb zabezpečené: SBS, zdravotná služba, polícia, ŽSR – súhlas na kolotoče;
- parkovanie – ako vlani;
- práce na čistenie obce, areálu „OC“, osadenie a nafarbenie lisu;
- rozmiestňovanie predajných stánkov:
domáci – p. M. Iľko
cudzí – p. M. Džupina, J. Rešetár
- Tokajský expres – bez parného rušňa;
- označenie sponzorov na predajné stánky; poďakovanie p. M. Gažimu za tlačiarenské práce;
- opäť dopodrobna bol prejednaný program počas piatka a soboty; vytýčenie úloh pre jednotlivých
poslancov – ako vlani;
- poplatok pre cudzích predajcov – 100,00 €;
-degustácia – stredu 24.09.2014 o 18:00 hod.
5. ROZNE- žiadosť p. V. Mantiča o odkúpenie pozemku na parcele č. 570 (3 m pás pozdĺž celého pozemku,
ktorý má vo vlastníctve); OZ nesúhlasí s predajom, no môžeme mu dať súhlas na jeho užívanie.
6. DISKUSIA- priebežná k jednotlivým bodom.
7. SCHVÁLENIE UZNESENIAOZ:
berie na vedomie:

a.) informáciu ohľadom príprav Tokajského vinobrania 2014

neschvaľuje:

a.) žiadosť p. V. Mantiča ohľadom predaja pozemku za jeho
nehnuteľnosťou. (po vysvetlení zámeru je možnosť dať
súhlas na používanie).

UZNESENIE SCHVÁLENÉ
4 POSLANCOV ZA / 0 POSLANCOV PROTI
8. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 12.09.2014
Zapísal: Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice:
M. Jasič
M. Iľko

Pavol Balogh
starosta obce Čerhov

