
Z á p i s n i c a 

č.5/11 

 

zo zasadnutia OZ dňa: 28.08.2011 o 18:00 hod. na OcÚ v Čerhove.        
            

                Dňa 28. augusta 2011 o 18.00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v Čerhove 

v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní – p. M. Džupina aj. Rešetár - 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 a za overovateľov 

zápisnice p. M. Gaži a M. Takáč. 

 

 3. KONTROLA UZNESENIA- 
– Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

 4. PRÍPRAVA VS 2011- 
– výdaje: na VS v roku 2010 –   12.161,92 € 

–             plánované výdaje na rok 2011 –    7.890,00 € 

 

– plánovaný príjem:                 8.200,00 € 

– Parný vlak ešte nemá zabezpečené uhlie (1.500,00 €); pôjde z Košíc 5/6 vagónov. 

– Nebudú parašutisti (zoskok), ani vyhliadkový let. 

– Cudzí predajcovia musia vopred zaplatiť 30,00 €, až tak dostanú povolenie na vstup do 

areálu+ musia svoje miesta zaujať do 9:30 hod. 

– P re domácich predajcov sa stánky nezapožičiavajú. 

– Obecná pivnica – p. M. Iľko. 

– Upomienkové fľaše za 3,00 € bude možné zakúpiť vo Vinotéke, u p. M. Gočika; pre našu 

potrebu – pozornosť pre bežcov vyrobí p. M. Takáč cca 50 ks. 

– Degustácia Vína – ako obvykle. 

– Plagaty/programy sú pripravené, už pôjdu do tlače. 

– Parkovanie – pri p. Sedláčekovi, Hraničná ulica, Staničná ulica, záchytné parkovisko – 

začiatok obce za železn. priecestím, bývalý hospod. ŠM; pre hostí – v areáli pohostinstva. 

– Múr v OC bude dočasne na VS 2011 prerušený, potom sa opäť uzavrie. 

– SBS, zdravotníci sú zabezpečení. 

– WC- toi toi za obecnou pivnicou (pri starých latrínach). 

– Je potrebné ešte zabezpečiť a doriešiť vodu. 

– Beh vinohradmi – ako vlani; športovcom sa otvorí cykl. Deppo, za účelom osprchovania; 

občerstvenie pred DT – p . A. Bušová. 

 

    

 



 5. INFORMÁCIA OHĽADOM AMFITEÁTRA- 
– Tráva sa siať nebude, terén je už spevnený a upravený. 

– Zostáva ešte osadiť lavičky a dokončiť javisko – zastrešenie je zabezpečené; v budúcnosti 

ho bude potrrebné prekryť fixne. 

 

 6. INFORMÁCIA OHĽADOM PRÁC V OBCI- 
– Pracovníci čistia a kosia jarok okolo Uporských. 

 

7. RÔZNE - 

– Zrušené uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia ohľadom pôžičky 23.000,00 €. 

– Odsúhlasený úver z Dexie banky na výstavbu Amfiteátra vo výške 35.000,00 €. 

– Uzamykanie hlavnej brány na cintoríne. 

– Hospodárenie s vodou v areáli šatne FK- Čerhov. 

 

 8. DISKUSIA- 

– priebežná pri jednotlivých bodoch. 

 

 9. SCHVÁLENIE UZNESENIA- 

– OZ  - berie na vedomie :   a.) informáciu ohľadom príprav VS 2011 

b.) informáciu ohľadom Amfiteátra 

c.) informáciu ohľadom prác v obci 

  

  - ruší:    uznesenie predchádzajúceho zasadnutia ohľadom  

     pôžičky 

   

  - schvaľuje:   úver z Dexia banky na výstavbu Amfiteátra vo výške 

     35.000,00 €. 

     

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

 

 

 

V Čerhove dňa 28. augusta 2011.      

                                 

Zapísal:    p. František Nadzon 

Overovatelia zápisnice:  p. M. Gaži, M. Takáč 

                                                                        

         Pavol  Balogh 

                                                                                starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


