
Z á p i s n i c a 

č. 7/11 

 

zo zasadnutia OZ dňa: 03.10.2011 o 18:00 hod. na OcÚ v Čerhove.        
            

                Dňa 03. októbra 2011 o 18.00 hod. sa konalo zasadnutie OZ v Čerhove 

v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní – p. M. Gaži, J. 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 boli navrhnutí a schválení p. M. Jasič a M. Takáč. 

 

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

 

 4. PODNETY NA ZEMNU ÚZMENÉHO PLÁNU 
– bude vypracovaná štúdia, zvolá sa 

 

 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 €. 

     

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

 

 

 

V Čerhove dňa 03. október 2011.      

                                 

Zapísal:    p. František Nadzon 

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

                                                                        

         Pavol  Balogh 

                                                                                starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


