Zápisnica
č. 8/11
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, okrem bodu 9/b.)

–

–

–

–

–

–

–
–
–

1. OTVORENIEzasadnutie otvoril a viedol starosta obce- p. P. Balogh.
2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICEDo 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 UZNESENIAVšetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
4. PODNETY NA ZEMNU ÚZMENÉHO PLÁNU
bude vypracovaná štúdia, zvolá sa verejná schôdza za účelom pripomienkovania zo strany
občanov; tu bude treba prediskutovať aj riešenie pochodu (nadjazdu kvôli železnici; musí
sa dopracovať aj zóna priemyselného parku- Ing. Bajužika)
5. FOTOVOLTARICKÉ ELEKTRÁRNE – NÁJOMNÉ PRIESTORYNa návrh kontrolóra obce p. Ing. J. Bajužika preložené na ďalšie stretnutie.
6. PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIAVláda schválila opatrenia proti povodniam a na ochranu poľnohospodárskej pôdy; (vrbové
záplety, obnova mokradí, budovanie záchytných jazierok, záchytná voda pod vinicami;
vybudovanie záchytného koryta).
Pracovníci uvoľnení iba na tieto práce- budú čistiť Čerhovský potok až po „Cerkev“; 10
ľudí – zaplatiť za prvé dva mesiace my, potom refundácia z ÚP.
Výzva „Ochrana pred povodňami“ - dopracujeme projekt na rekonštrukciu a opravu
Čerhovského potoka.
Schválenie vstupu do Projektu protipovodňových opatrení – 4 poslanci za/1 sa držal
hlasovania.

7. RÔZNE –
Pozostatky hraničnej závory z 1. ČSR r. 1938 – v chotári našej obce; treba načrtnúť
možnosti riešenia a sprístupnenia; je tu možnosť obnovy tejto historickej pamiatky –
unikátny nález- OZ schvaľuje takúto obnovu.
–
Stretnutie starostov obcí Regiónu s min. Poľnohospodárstva – Z. Šimon v Slov. N. Meste
o rozvoji regiónu financovaným MP
–
ZMOS- problémy – minister Mikloš – zvýšená daň za automaty.

–

8. DISKUSIApriebežná pri jednotlivých bodoch.

9. SCHVÁLENIE UZNESENIA–
OZ
- schvaľuje: a.) zmenu ÚP o dopracovanie priemys. Parku – vlast. Ing. J.
Bajužika
b.) vstup do Projektu protipovodňové opatrenia (1 posl. Sa
zdržal hlasovania)
c.) obnovu a rekonštrukciu pozostatkov hraničnej závory.
- berie na vedomie:

–

a.) informáciu ohľadom dopracovania štúdie o zmene
ÚP.

10. ZÁVERZáver urobil a za účasť poďakoval starosta obce p. P. Balogh.

V Čerhove dňa 03. október 2011.
Zapísal:
Overovatelia zápisnice:

p. František Nadzon
p. M. Jasič, M. Takáč

Pavol Balogh
starosta obce

