
Z á p i s n i c a 

č.3/11 

 

zo  zasadnutia OZ dňa: 20.06.2011 o 18:00 hod. na OcÚ v Čerhove.        
            

                Dňa 20. júna 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 boli navrhnutí a schválení p. F. Nadzon a za overovateľov zápisnice   

p. M.Džupina a p. J. Rešetár. 

 

      3.KONTROLA UZNESENIA- 
– Uznesenie ohľadom cesty bude splnené iba čiastočne, Hlavná ul. Pre nedostatok financií 

sa bude opäať iba vyspravovať v priebehu budúceho týždňa. 

– Hospodárske výsledky s prenájomcom kanalizácie Aqua Spiš budú každoročne 

zverejňované. 

– Jarné upratovanie v obci sa uskutočnilo, opäať sa zakladajú náhodilé skládky tuhého 

odpadu najmä pod vinohradmi; preto je potrebné písomne upozorniť chronických 

vynášačov- p. Sučovú, Čižmárovú a Zboranovú. 

 

 4.INFORMÁCIE OHĽADOM PRÁC V OBCI - 

– Bol ukončný projket „Regenerácia sídel“ a stavby boli dané do užívania; jeden rok je 

záruka na práce; je potrebné si všímať všetky nedostatky. 

– Práce na amfiteátri v OC pokračujú; zakrývajú sa šatne; plánuje sa stavba ukončiť do 

Vinobraneckých slávností 2011; odkryté pódium sa bude ešte riešiť. 

– Miestna zvonica- projekt bol podaný, do roka by mohol byť zrealizovaný. 

– Kamenárske práce v OC sú nekvalitné, najmä lavičky v oddychovej zóne; je potrebné túto 

nekvalitnú prácu reklamovať. 

 

 5.PREROKOVANIE ŽIADOSTI- 

– Firma „EUROSTYL - CAPITAL“ žiada súhlas pre zriadenie výkupu železa v areáli 

LUMIX. 

– OZ túto žiadosť schválilo a udelilo súhlas. 

 

 6. INFORMÁCIA OHĽADOM ŠVAJČIARSKEHO MECHANIZMU- 

– Ide o zámer pre rozvoj cestovného ruchu v rámci „Tokajská vínna cesta“. Chýbalo okolo 

100 tisíc € - zastreší to agentúra; v projekte sa počíta s 2 Informačnými centrami; 

oddychovými zónami a upravenou cyklotrasou; dáme našu budovu bývalej MŠ pre 

Tokajskú vínnu cestu do 10 ročného prenájmu – tu sa zrealizuje nové Informačné 



centrum, predajňa vína, zasadacia miestnosť, ubytovňa. Pivnica. OZ tento prenájom na 

obdobie 10 rokov odsúhlasilo. 

      7. INFORMÁCIA OHĽADOM INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - 

– Na podnet p. Nováka, ktorého počas povodní minulý rok zaliala voda, prišla Inšpekcia 

životného prostredia prešetriť situáciu; obci udelili pokutu 1 500,00 € no zmluvne sú za to 

zodpovedné VvaS, a preto sa všetko postúpilo do BA.   

 

 8. RÔZNE- 
– Úprava platu starostu obce: OZ odsúhlasilo túto úpravu: priemerný plat v NH x 1,65 

násobok + 50% odmena (v prepočte nový plat bude vyšší o 4,00 € ako predchádzajúci). 

– ORPZ v TV vydalo prípis, v ktorom nás upozorňuje na nedostatočné dopravné značenie 

miestnych komunikácií. 

– Z dôvodu platieb na „Regeneráciu sídel“ musíme vybrať preklenovací úver, ktorý bude 

pozostávať z týchto častí: 

a.) 29 000,00 € + 8 000,00 € = 37 000,00 € 

b.) raz navýšiť o sumu 23 000,00 € (amfiteáter)   

                       (celkom budeme splácať 23 000,00 + 8 000,00 = 31 000,00 €) 

 OZ takto schválilo preklenovací úver. 

– Brána pri cintoríne nie je funkčná, je potrebné ju zvariť a sfunkčniť 

– Plechové oplotenie pred bývalým Winplastom je nebezpečné, ohrozuje chodcov idúcich 

po chodníku; smetie z obchodu sa vysypuje do priekopy; upozorniť majiteľov na tieto 

nedostatky; (F. Nadzon). 

– Zvyšnú z chodníkov pri železničnom priecestí a obecnom sude je potrebné rozhrnúť do 

priestoru; (J. Rešetár). 

– Konzultácie zápisu detí do MŠ, otázka naplnenosti (J. Rešetár). 

– Uprvaiť konáre zasahujúce do chodníkov pred Rešetárom, Burčíkom a Wachovičom. 

– Konzultácie ohľadom Zákona užívania alkoholu na verejných priestranstvách – schválený 

zákaz; doplniť VZN. 

  

 9. DISKUSIA- 
– priebežná k jednotlivým bodom. 

 

 10. NÁVRH NA UZNESENIE- 
– OZ v Čerhove 

 

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

   b.) informáciu ohľadom švajčiarskeho mechanizmu    

 Schvaľuje: 

   a.) súhlas pre firmu EUROSTYL-CAPITAL na zriadenie výkupu ýeleza 

   b.) dlhodobý prenájom budovy starej MŠ na obdobie 10 rokov pre 

         TVC. 

   c.) zvýšiť odmenu na 50% k tabuľ. platu pre starostu obce   

   d.) preklenovací úver – ako v bode rôzne – bod a.) b.) 

   e.) doplnok-dodatok do VZN – Zákaz požívania alkoholu na verejnom 

        priestranstve.   

 Ukladá:   
   a.) starostovi obce upozorniť vynášačov smetia na živelné skládky – 

        pod vinohradom (p. Sučová, Čižmárová, Zboranová) 



   b.) starostovi obce reklamovať nekvalitnú kamenársku prácu – OC – 

        oddychová zóna – lavičky.   

   c.) starostovi obce upozorniť majiteľa WINPLASTU na ohrozujúce 

        oplotenie okolo areálu a majiteľa obchodu na vynášanie smetí do 

        priekopy pozdĺž Hlavnej ulice. 

    

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

 

 

 

V Čerhove dňa 20. júna 2011.      

                                 

Zapísal: p. František Nadzon 

Overovatelia zápisnice:                                                                     Pavol  Balogh 

p. M. Džupina                                                                              starosta obce 

p. J. Rešetár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


