
Z á p i s n i c a 

č. 23/2014 
 

zo zasadnutia OZ dňa: 22.09.2014 o 18:00 hod.  
 

Dňa 22.09.2014 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 schválený jednohlasne. 

 

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

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

 

3. PRÍPRAVA TOKAJSKÉHO VINOBRANIA 2014- 

- Regionálna veterinárna správa Trebišov navrhla prijať VZN ohľadom predajných stánkov 

u domácich predajcov – VZN nebolo prijaté, realizácia formou „oznámenia“ o predaji určitých 

výrobkov dňa 27.09.2014 na TV 2014.  

- vyčistenie, vývoz komunálneho odpadu z dvora u Šarkóziových pripraviť toto priestranstvo na 

parkovanie.  

- odparatanie panelov od sudu pri železn. priecestí.  

- upratať priestory za Domom tradícií.  

- ozvučenie, ceny, diplomy, organizácia Behu tokajskými vinicami.  

- príprava označenia na domáce i cudzie predajné stánky, zraz domácich – v piatok o 17:30 hod. – 

rozdeľovník ako vlani; upozorniť na zákaz predaja tvrdého alkoholu;  

- M. Takáč – obecná pivnica;  

- degustácia vína na OcÚ – streda za poslancov Jasič, Nadzon o 18:00 hod;  

 

4. ROZNE- 

- p. Batyiová – žiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 500,00 € na dlhodobé splátky – 

OZ NESCHVAĽUJE, nakoľko obec v rozpočte nemá financie pre sociálnu výpomoc;  

- p. Mižigárová – ponúka na odpredaj svoju nehnuteľnosť – OZ SCHVÁLILO kúpu v hodnote 

13.200,00 €.  

- p. Ing. Bajužik a p. Marta Bajužiková majú záujem o odkúpenie nehnuteľnosti – súp. č. 10 - na 

LVč. 23, zapísané v KN okres Trebišov, obec Čerhov, k. ú. Čerhov, registra „C“ – druh 

nehnuteľností: záhrada o výmere 1401 m
2
, nachádzajúce sa na parc. č. 502; zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 348 m
2
, nachádzajúce sa na parc. č. 503 a rodinný dom, s. č. 10, nachádzajúce 

sa na parc. č. 503; v sume 6.500,00 € (6.000,00 pri podpísaní zmluvy a 500,00 € po vyprataní 

nehnuteľnosti) – OZ SÚHLASÍ.  

 

6. DISKUSIA- 

- priebežná k jednotlivým bodom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. SCHVÁLENIE UZNESENIA-  

 

OZ:   

 berie na vedomie:  a.) informáciu ohľadom príprav Tokajského vinobrania 2014 

 

 schvaľuje:   a.) oznam o predaji určitých výrobkov na TV 2014 dňa  

         27.09.2014 pre Regionálnu veterinárnu správu Trebišov  

    b.) kúpu nehnuteľností p. Mižigárovej v hodnote 13.200,00 € 

     c.) predaj nehnuteľností na LVč. 23, zapísané v KN okres  

              Trebišov, obec Čerhov, k. ú. Čerhov, registra „C“ –  

             druh nehnuteľností: záhrada o výmere 1401 m
2
,   

             nachádzajúce sa na parc. č. 502; zastavané plochy   

          a nádvoria o výmere 348 m
2
, nachádzajúce sa na parc.  

              č. 503 a rodinný dom, s. č. 10, nachádzajúce sa na parc.  

          č. 503 – pánovi Ing. J. Bajužikovi a p. Marte Bajužikovej  

     v sume 6.500,00 € (6.000,00  pri podpísaní zmluvy a 500,00 € 

     po vyprataní nehnuteľnosti). 

 

 neschvaľuje:  a.) žiadosť p. A. Batyiovej o jednorázovú sociálnu výpomoc 

     

 

 

 

UZNESENIE SCHVÁLENÉ 

5 POSLANCOV ZA / 0 POSLANCOV PROTI 

 

8. ZÁVER-  

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

 

V Čerhove 22.09.2014         

 

Zapísal: Mgr. F. Nadzon  

  

Overovatelia zápisnice:  

J. Rešetár             M. Iľko                Pavol Balogh 

             starosta obce Čerhov  


