
Z á p i s n i c a 

č.1/11 

zo  zasadnutia OZ dňa: 11.02.2011  o 18:00 hod. na OcÚ v Čerhove.        
            

                Dňa 11. februára 2011 o 18.00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v Čerhove 

v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – p. M. Gaži - ospravedlnení 

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   

p. M.Jasič a  p. J.Rešetár. 

 

      3.SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE- 
– s vypracovaným záverečným účtom obce oboznámil zasadnutie OZ kontrolór obce – p- J. 

Bajužik. 

 Konštatoval: 

– príjmová časť v obecnom rozpočte bola navýšená o účelové dotácie na projekty. 

– Niektoré položky boli nevyčerpané (plyn, vodné, KD, komunálny odpad, príspevok    

dôchodcom...) 

– prečerpané (elektrina, internet, náklady na Felíciu...) 

– vyčerpané rozpočtové výdavky (Orange, TJ, multifunkčné ihrisko, nákup domu, pec...) 

na účte k 31. 12. 2010 – 1 717,26 € 

– pohľadávky 6 543,00 € (daň z nehnuteľností – 1 254,00 €; komunálny odpad – 1066,00   

€; Agrozoran – 2 649,00 €) 

– záväzky – 14 332, 35 € (smetie pre Združenie, INIKO – zábezpeka při verejnom 

výbere...) 

– z DEXIE sme vyčerpali:   238 719,00 €  r. 2010 

                                            +      1 281,00 €  r. 2009 

                                         SP: 250 000,00 € 

 

– požičané peniaze boli využité na chodníky pozdĺž Hlavnej ulice, nákup domu, pozemku,   

dokončenia kanálu... 

– kontrolór obce doporučil schváliť záverečný účet obce za rok 2010 - „Bez výhrad“. 

– Podrobnejšie informácie ohľadom hospodárenia za r. 2010 – viď. Originál „Záverečného   

účtu obce“. 

 

 4.SCHVÁLENIE ROZPOČTU NA ROK 2011 - 

– navrhovaný rozpočet vyznel nasledovne: 

  PRÍJEM:     909 978,00 € 

  VÝDAJ:      961 163,00 € 

  ROZDIEL:    51 185,00 € 

– tento rozpočet bol neakceptovateľný a preto sa spoločne upravoval v jednotlivých 



položkách, najmä výdajových 

– po úprave – PRÍJMY:    922 433,00 € 

                          VÝDAJE:  922 433,00 € 

 

– -takto upravený rozpočet bol jednomyseľne schválený (jednotlivé položky 

PRÍJMOVEJ/VÝDAJOVEJ časti - viď. Príloha) 

 

5.PRÍPRAVA SLÁVNOSTI „TOKAJSKÉ VINOBRANIE“ - 

– v programe vstúpi skupina „NO NAME“, zmluva je už podpísaná (5 500,00 €) +   

ozvučenie; ostatné skupiny vystúpia bezplatne 

– nebudú rezbári, kamera, padák – takže niečo ušetríme 

– prísľub financií: 6 600,00€ (KSK – KE) + 3 050,00 € (ROS – TV) + sponzori 1000,00 € 

– bol návrh zvýšiť poplatky pre cudzích predajcov na 30,00 € 

– ešte budeme žiadať finančnú čiastku od Inžinierskych stavieb – KE. 

 

 6. INFORMÁCIA OHĽADOM KANALIZÁCIE - 

– vodárne k 01. 03. 2011vypovedajú zmluvu ohľadom prevádzkovania kanálu; prebrať 

musí „Združenie“; následne musí nájsť firmu, ktorá je oprávnená zastrešovať 

prevádzkovanie (už bola solovená 1 firma zo SNV – Aqa); budú sa musieť urobiť nové 

zmluvy s odberateľmi; kanál bude vlastniť „Združenie“. 

 

      7. ŽIADOSTI - 

– J. Úporský na odkúpenie obecného pozemku o rozlohe 800 m2; schválené – 1 m2 – 1,66 € 

(pozemok pri kríži – pod vinohradmi) 

– J. Beca – žiadosť na odkúpenie obecného pozemku pod Hraničnou ulicou o rozlohe 10 

árov – schválené za rovnakých podmienok 

 

8. RÔZNE- 

– VSE žiadajú odsúhlasiť trasu na prekládku trafo-stanice (od R. Úporského za domom pani 

Rimárovej); káblovanie by bolo robené v zemi 

– OZ súhlasí za dodržania istých podmienok: 

a.) nesmie sa poškodiť súkromný majetok 

b.) nesmie sa poškodiť miestna komunikácia 

c.) nesmú sa narušiť jestvujúce inžinierske siete – resp. Vynútené prekládky urobiť na   

     vlastné náklady. 

– Informácia ohľadom čistenia Čerhovského potoka (od koľajníc po Roňavu). 

– Odovzdané projekty:   - na kamerový systém – OU, OC, JC, ZŠ 

                                    - výmena okien (havarijný stav) na ZŠ a zateplenie budov 

– p. F. Nadzon – pripomienky a sťažnosti na nadmerný hluk pri Hlavnej ulici; riešiť – 

hľadaťmožnosti spoplatnenia tejto cesty; riešiť formou petícií v spolupráci aj s inými 

dotknutými obcami 

– p. J. Rešetár – nutnosť odvodnenia priekopy pri OC pod stavbou obecného chodníka; 

očistenie mladých líp v aleji 

– p. M. Iľko – osadiť odkvapové žľaby na novú autobusovú zastávku pri R. Gažimu, aby 

voda nestekala pod ich dom 

 

       9. DISKUSIA- 

– priebežná pri jednotlivých bodoch rokovania 

 

         10. SCHVÁLENIE UZNESENIA 



         11. ZÁVER- 
- Záver urobil a za účasť poďakoval starosta obce p. P. Balogh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čerhove dňa 11. februára 2011.      

                                 

Zapísal: p. František Nadzon 

Overovatelia zápisnice:                                                                     Pavol  Balogh 

p. M. Jasič                                                                                     starosta obce 

p. J. Rešetár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


