
Z á p i s n i c a 

č.2/11 

zo  zasadnutia OZ dňa: 29.03.2011 o 18:00 hod. na OcÚ v Čerhove.        
            

                Dňa 29. februára 2011 o 18.00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v Čerhove 

v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – p. M. Džupina, p. M. Iľko - 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 boli navrhnutí a schválení p. F. Nadzon a za overovateľov zápisnice   

p. M.Gaži a p. M. Takáč. 

 

      3.KONTROLA UZNESENIA- 
– uznesenia boli splnené; uznesenie ohľadom neúnosnej situácaie na ceste I. triedy 

pretrváva; je potrebné tento problém riešiť a pretláčať cestou médií; informovať hygienika 

o nadmernom hluku – požiadať o jeho meranie. 

 

 4.INFORMÁCIE OHĽADOM PRÁC V OBCI - 

– Regenerácia sídel- 

stav. objekt I.- autobusová zastávka- je potrebné osadiť lavičky, dokončiť úpravu stien, bola 

zmena projektu; je potrebné osadiť odkvapové rúry; 

stav. objekt II. - chodníky- práce pokračujú z obidvoch strán; je potrebné dodržať termín 

ukončenia (30. apríl 2011). 

stav. objekt III. - výsadba verejnej zelene- lavičky a lampy sa budú osádzať až nakoniec; je 

potrebné dovieť zeminu a zasiať trávu. 

stav. objekt IV.- verejné hygienické zariadenia pre cykliestické DEPO- ukončiť je potrebné 

vonkajšie dokončovacie práce. 

– Sú rozpracované jednania ohľadom dokončenia chodníkov na hlavnej ulici; je potrebné 

riešiť výsadbu zelene pozdĺž urobených chodníkov vo vlastnej réžii; zistiť možnosť 

výsadby okrasných drevín. 

 

 5.INFORMÁCIA OHĽADOM PRÁC NA „ČERHOVSKOM POTOKU“ A POTOKU 

 „HEČKA“- 

– Čerhovský potok je vyčistený od železnice po Hlavnú cestu a odtiaľaž po Roňavu okrem 

priepustu; 

– Stavebná správa ciest vyčistila „Hečku“ od priepustu po „kasárne“; 

– Naši 4 pracovníci v mesiacoch marec – september budú čistiťod bývalej konierne až do 

ústia Roňavy + priľahlé potôčiky; 

– Bol uskutočnený výrub 38. topoľov – za ich odrepadaj sme utŕžili sumu 1000,00 €; táto 

hodnota bola poukázaná na účet pre športovcov.  



– Slovenská správa ciest na vlastné náklady vyčistí obidva priepustky; vysypú sa spevnené 

brehy zeminou pri židovskom cintoríne; zabráni sa tak vylievaniu nežiadúcej vody 

smerom k Sabatovým. 

– Projekt „Čerhovský potok nebol schválený, budeme reagovať na ďalšiu výzvu. 

 

 6. INFORMÁCIA OHĽADOM PROGRAMU LEADER – AMFITEÁTER A 

ZVONICA - 

– Bolo jednanie ohľadom amfiteátra; peniaze budú poukázané; zmluva sa podpíše, s 

prácami sa začne sôr; prípravné práce- výrub kríkov urobia aktivační pracovníci. 

– Je vypísaná výzva na zvonicu, prebieha verejné obstarávanie; sfunkčnia sa ďalšie 2 zvony; 

spojí sa s kaplnkou; zmluva o prenájme pozemku s farským úradom sa popíše na obdobie 

10 rokov; upraví sa terén; technológia nie je súčasťou projektu; bude sa to musieť 

doriešiť. 

 

      7. PRÍPRAVA NA TOKAJSKÉ VINOBRANIE - 

– Hl. hudobná skupina – NONAME; 

– možno sa podarí získať ďalšie finanie od Inžinierskych stavieb Košice; budeme hľadať 

ešte ďalších sponzorov; ľudové súbory zabezpečí ROS- TV; 

– hlásia sa neustále predajcovia (zatiaľ 8); 

– ak bude dobudovaný amfiteáter, celá slávnosť sa presunie do oddychového centra. 

 

 8. INFORMÁCIA OHĽADOM KANALIZÁCIE- 
– Zmluva s „Aqua Spiš“ je podpísaná na 10 rokov; sú už pripravené aj nové zmluvy pre 

občanov; prvé 2 splátky (marec + apríl) sa budú realizovať šekom; platiť sa bude na 1 

obyvateľa; so ziskom aj stratou sa bude musieť obec deliť; 

– Platby pôjdu podľa vyhl. 397/2003 Z. z. (zhruba okolo 3,00 € na 1 osobu); 

– Dom zmluvy je však ešte potrebné dopracovať kontrolný mechanizmus – regulérne 

spôsoby kontroly – audit o plusovom a mínusovom hospodárení. 

 

 9. PRÍPRAVA NA STAVNIE MÁJA- 

– Podobne ako vlani v oddychovom centre; hl. kultúrny program- Rumunsko a Ukrajina; 

potom vatra na Čiernej hore; súbory dostanú guľáš a občerstvenie; recepcia sa nebude 

konať; viac občerstvenia je potrebné nachystať pre ľudí na Čiernej hore (víno a koláče); 

na záver ohňostroj. 

 

 10. ŽIADOSTI- 

– Ing. J. Bajužik žiada o zmenu ÚP na parcele č. 388 a 387 na na Cintorínskej ulici – žiada 

preklasifikovať z „obytnej zóny“ na lokalitu „priemyselná činnosť“ - schválené! 

– Ing. Kremenák žiada o odkúpenie 4 parciel trvale trávnatých porastov z obecného 

vlastníctva do súkromého, medzi Štátnymi majetkami a Roňavou- schválené vo výške 

8 300,00 €! - peniaze zahrnieme do rozpočtu. 

 

11. RÔZNE- 

– p. L. Slivočka žiadal o aktivačnú činnosť na obdobie 9 mesiacov; obecný rozpočet by to 

stálo 20% z minimálnej mzdy- zatiaľ nemáme na to peniaze; vec ostáva otvorená. 

– p. M. Jasič komentoval náhodné skládky, najmä neporiadok okolo kontajnera na cintoríne 

a bioskládke; zrealizuje sa jarné upratovanie v obci; starosta osloví o spropagovanie aj 

kňazov,ďalej cestou obecného rozhlasu i prostredníctvom športovcov. 

– Pripomienky o prevádzkovaniu „multifunkčného ihriska“; reklamovať je potrebné 

oplotenie, lebo sa uvoľňuje. 



– Schvaľuje sa zmena sadzby za odporedaj obec. pozemku pre žiadateľa – p. J. Uporského a 

to na 0,80 € za 1 m2 (predáva sa ako stavebný pozemok). 

 

       9. DISKUSIA- 

– priebežná pri jednotlivých bodoch rokovania 

 

         10. SCHVÁLENIE UZNESENIA 
 OZ v Čerhove 

 Berie na vedomie: 
   a.) informáciu ohľadom prác v obci 

   b.) informáciu ohľadom prác na „Cerhovskom potoku“ a „Hečke“ 

   c.)  informáciu ohľadom programu Leader- Amfit. a Zvonica 

   d.)  informáciu ohľadom príprav na Tokajské vinobranie 

   e.)  informáciu ohľadom kanalizácie 

   f.)  informáciu ohľadom Stavania mája 

  

 Schvaľuje: 

   a.) zmení ÚP na Cintorínskej ulici – parc. č. 388 a 387 a   

        preklasifikovanie z „obytnej zóny“ na lokalitu „priemyselná  

        činnosť“. 

   b.) odpredaj parciel obec. pozemkov (TTP) pre ing. Kremenáka v  

        celkovej hodnote 8 300,00 €. 

   c.) zmenu sadzby predaja obec. pozemku pre žiadateľa p. J. Úporského 

        na 0,80 € za 1 m2.   

   d.)  Aktualizáciu „Povodňového plánu“ z roku 2006 

 

 Ukladá:   
   a.) i naďalej riešiť nevyhovujúcu situáciu na ceste I. triedy a zabezpečiť 

        meranie hluku prostredníctvom hygienika. 

   b.) riešiť zeleň popri novovybudovaných chodníkoch na Hlavnej ul. 

   c.) doplniť zmluvu s „Aqua Spiš“ o právo na audit hospodárskych 

        výsledkov. 

   d.) zabezpečiť jarné upratovanie obce rostredníctvom kňazov, obec. 

        rozhlasu a športovcov. 

   e.) sprostredkovať dodržiavanie Prevádzkového poriadku na  

        multifunkčnom ihrisku a reklamovať oplotenie. 

 

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

 

 

 

V Čerhove dňa 29. marca 2011.      

                                 

Zapísal: p. František Nadzon 

Overovatelia zápisnice:                                                                     Pavol  Balogh 

p. M. Gaži                                                                                     starosta obce 

p. M. Takáč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


