Zápisnica
č. 9/2013
zo zasadnutia OZ dňa: 01.02.2013 o 17:00 hod.
Dňa 01. februára 2013 o 17:00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu v
Čerhove.
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: J. Rešetár
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. F. Nadzon;
- za overovateľov zápisnice: M. Iľko M. Takáč;
3. KONTROLA UZNESENIA- uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené;
4. SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO Kontrolór obce Čerhov- Ing. Jaroslav Bajužik oboznámil OZ so stavom záverečného účtu obce za rok
2012.
Príjem spolu:
620.827,26 €
Výdaj spolu:
616.748,76 €
Zostatok na účtoch a pokladňa:
4.078,50 €
Pohľadávky k 31.12.2012:
10.848,06 €
Záväzky k 31.12.2012:
37.320,92 €
Zostatok na účtoch k 31.12.2012:
3.677,06 €
Zostatok v pokladni:
401,44 €
Zostatok úveru:
224.000,00 €
OZ schválilo záverečný účet obce v príjmovej a výdajovej časti.
5. SCHVÁLENIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013
S návrhom rozpočtu poslancov OZ oboznámila pracovníčka obecného úradu Mária Toroniová. Každý
poslanec mal pred sebou kópiu, ktorú sledoval a mal možnosť sa priebežne vyjadriť ako k príjmovej, tak
aj k výdajovej časti navrhovaného rozpočtu. Návrh bol vypracovaný na základe plnenia v roku 2012.
Pripomienky k návrhu:
- v rámci šetrenia financií pre FK sa chceme zapojiť do Zemplínskej ligy; chceme sa vyhnúť zbytočným
poplatkom pre TJ; úvodné stretnutie je 06.02.2013 v Plechoticiach;
- ZŠ s MŠ si bude musieť upraviť navrhovaný rozpočet smerom nadol v časti originálne kompetencie;
schvaľuje sa im 50.400,00 € na rok 2013 (zo 60.590,00 €);
- smerom nadol sa upraví časť energie, dary, reprezentačné, Tokajské vinobranie;
- starosta obce vypovie nevýhodnú zmluvu na prenájom pôdy so SPF (internet, kríž), nakoľko 10,00 € za
1 m2 je privysoká cena;
- naopak, navýšenie je pri týchto položkách: opäť zaviesť odmeny pre poslancov na rok 2013 (od 01.01. –
31.12.2013), zvýšiť splátky pre firmu Havrilčák, FK- Čerhov.
príjem = výdaj
601.615,00 €
Schválilo: 6 poslancov ZA / 0 poslancov PROTI

6. INFORMÁCIA OHĽADOM VYMÁHANIA POHĽADÁVOK:
- nakoľko 11 FO a 3 PO nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, naším právnikom JUDr. J. Fuzerom im
boli doručené výzvy, že ak neuhradia záväzky voči obci, začne sa exekúcia voči nim;
- Ing. Bajužik poznamenal, že nám ide skôr o zablokovanie týchto nehnuteľností, aby sme zabránili
voľnému predaju rizikových domov. Ak je na vlastníctve ťarcha skrz obecný úrad, potom obec dokáže
ovplyvniť predaj nehnuteľnosti;
7. INFORMÁCIA OHĽADOM PRÍSPEVKU NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE:
- Vzhľadom k tomu, že obec dostáva normatívny príspevok od štátu na rozvoj činností cestou CVČ na
žiakov – našich občanov, dostali sme požiadavku na zaplatenie poplatku pre 3 žiakov (Guláková, Špetla,
Visokai) Ide o sumu 65,00 € na jedného žiada na 1 rok. Rodičia boli o tom vyrozumení, cestou
dotazníkov sa zaviažu k pravdivosti údajov, potom sa starostovia obcí dohodnú na ďalších postupoch
úhrady príspevkov.
8. RÔZNE- skládky BIO obec nemusí podľa istých kritérií vlastniť, no k tomu je však potrebné prijať isté opatrenia
zo strany Združenia obcí pre separovaní zber Zemplín, n. o., bude sa to riešiť ďalej;
- reformovaná cirkev so sídlom vo Veľkej Tŕni podala žiadosť na priestory v Dome tradícií na
uskutočňovanie bohoslužieb – 1-2 x mesačne; žiadajú aj o vyhlásenie cestou obecného rozhlasu;
- prišlo Uznesenie zo súdu ohľadom zaplatenia súdnych trov – 1.173,00 € - prípad „Gedrová“, tento
poplatok však presunieme na Združenie TO;
- prišiel prípis o 5 % navýšení k mzdám pre pedagogických pracovníkov;
- stravné lístky pre starostu obce – schválenie;
- pripomienky k čisteniu chodníkov v obci;
9. DISKUSIA- priebežná k jednotlivým bodom;
10. UZNESENIEOZ:

berie na vedomie:

a.) informáciu ohľadom vymáhania pohľadávok
b.) informáciu ohľadom príspevku na záujmové vzdelávanie

schvaľuje:

a.) záverečný účet obce v príjmovej a výdajovej časti
b.) rozpočet na rok 2013 v príjmovej a výdajovej časti
s pripomienkami
c.) spoloč.-kult. akciu pre refor. cirkev v priestoroch DTbezplatne
d.) stravné lístky pre starostu obce

ukladá:

a.) star. obce vypovedať nevýhodnú zmluvu o prenájme pôdy
so SPF
Hlasovanie: 6 ZA / 0 PROTI

11. ZÁVER- urobil a za účasť poďakoval st. obce p. P. Balogh.
V Čerhove 01.02.2013
Zapísal:
Mgr. F. Nadzon
Overovatelia zápisnice:
M. Iľko, M. Takáč

Pavol Balogh
starosta obce

