
U Z N E S E N I E 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čertižné 

zo dňa 25. marca 2015 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

UZNESENIE č. 10 

A: Berie na vedomie: 

– informáciu o zabezpečení PHSR pre obec Čertižné 

– vypracovanie technicko-svetelnej štúdie na verejné osvetlenie 

– prípravu podkladov k vybudovaniu multifunkčného ihriska 

– informáciu o kupovaní nehnuteľností občanmi poľskej národnosti 

– informáciu ohľadom došlých žiadostí 

– zrušenie zmluvy so spoločnosťou TERRA GRATA 

– zapojenie sa do projektu DCOM 

– akciu stolnotenisový turnaj a vatra 

– správu o činnosti obce za rok 2014 ohľadom organizovania aktivačných prác 

 

UZNESENIE č. 11 

 

B: Schvaľuje: 

– program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

– overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľbu hlavného kontrolóra obce Čertižné 

– označenie budovy bývalej Základnej školy 

– problematiku kopania hrobov – poznámka: V tomto bode starosta obce Ing. 

Peter TRIČÁK informoval poslancov o dosť závažnom probléme, ktorý sa 

pravidelne opakuje a je potrebné nájsť riešenie k problematike kopania hrobov 

pri úmrtí. Nakoľko sa opakovane stretávam s problémom, že nie je kto kopať 

hrob. Na Obecnom úrade sa vedie evidencia občanov na kopanie hrobov podľa 

súpisných čísiel. Doteraz to bolo zaužívané tak, že sa išlo postupne podľa 

poradia súpisných čísiel a kto nemohol našiel som náhradu a občan uhradil 

finančnú hotovosť vo výške 20,- € a kto mal na cintoríne hrobku bol od kopania 

hrobu oslobodený. Niektorí občania sú s týmto zaužívaným systémom 

spomínanej problematiky nespokojní a preto navrhujem, aby sa do budúcnosti 

prijalo riešenie. Po viacerých návrhoch poslancov bolo schválené, že v tomto 

zaužívanom systéme ostaneme kým nedôjdeme na koniec dediny a do budúcna 



bolo uznesením prijaté, že každý pozostalý si kopanie hrobu zabezpečí na 

vlastné finančné náklady a obec na požiadanie pozostalých zabezpečí osoby na 

vykopanie hrobu. 
– vysporiadanie dane z prenájmu Lesných pozemkov 

– preplatenie nákladov spojených s prevádzkou súkromného motorového vozidla 

na firemné účely 

 

 V ČERTIŽNOM dňa 25.03.2015    

 

         Ing. Peter TRIČÁK 

                starosta obce 

 


